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PENGUSIRAN YAHUDI BANI QAINUQA 

Hubungan Muslimin dengan  Yahudi 

Pengusiran Bani Qainuqa terjadi pada Bulan Syawal Tahun ke 2 Hijriyah. 

Pada awalnya, kaum muslimin tidak pernah berfikir ingin mengusir Yahudi dari Madinah. 

Mereka bahkan mengharapkan orang-orang Yahudi menjadi penyokong dalam peperangan 

melawan paganisme dan menegakkan ajaran tauhid. 

Rasulullah dan kaum muslimin selalu mencari titik persamaan dengan orang-orang Yahudi 

dalam banyak permasalahan selama tidak menyentuh masalah aqidah. Sebagai contoh: 

Pertama, kaum muslimin memiliki kiblat yang sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu 

Baitul Maqdis. 

Kedua, Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan shaum Asyura sebagaimana orang-

orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut: 
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Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam saat datang di 

Madinah mendapati orang-orang Yahudi melakukan shaum pada hari „Asyura. Maka 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bertanya kepada mereka, “Hari apa yang kalian 

melakukan shaum ini?” Mereka menjawab, “Ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah 

menyelamatkan nabi Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir‟aun dan kaumnya. Maka 

nabi Musa melakukan shaum sebagai wujud syukur kepada Allah. Oleh karena itu kami juga 

melakukan shaum.” Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam  bersabda, “Kami lebih wajib 

dan lebih layak mengikuti shaum Musa daripada kalian.” Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam melakukan shaum „Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan shaum 

„Asyura juga.” (HR. Bukhari dan Muslim, dengan lafal Muslim) 

Selama belum ada perintah tentang sesuatu, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam lebih 

senang menyesuaikan dengan Ahlul Kitab, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, 
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“Sesungguhnya dulu Rasulullah shallallahu „alayhi wa sallam menyisir rambutnya ke 

belakang. Adapun musyrikin membagi rambutnya (ke kiri dan ke kanan). Sedangkan Ahlul 

Kitab menyisir rambutnya ke belakang. Beliau suka menyesuaikan dengan Ahlul Kitab selagi 

belum diperintah dalam sesuatu hal. Kemudian Rasulullah shallallahu „alayhi wa sallam 

membagi rambutnya (ke kiri dan ke kanan)” (HR. Bukhari)[1] 

Orang-orang  Yahudi dengki dan tidak mau beriman 

Orang-orang Yahudi menyimpan prasangka buruk dan kedengkian di dalam hati. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam berusaha menyeru mereka untuk berislam, namun 

mereka menolaknya. 

Penolakan kepada Islam bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, namun semata-mata 

karena kedengkian yang ada pada diri mereka. 

Allah Ta‟ala berfirman, “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab 

(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. 

Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal 

mereka mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 146) 

Orang-orang  Yahudi Menjadi Duri dalam Daging 

Seandainya mereka hanya mengingkari Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam sebagaimana mereka mengingkari Nabi Isa; hanya mengingkari kebenaran Al-Qur‟an 

dan mereka tenang beribadah, tentu mereka akan dibiarkan. Tidak akan diganggu dan tidak 

akan diperangi. 

Namun, mereka malah menjadi duri dalam daging. Diantara mereka ada yang menyusup 

sebagai mata-mata ke dalam barisan kaum muslimin  dan berpura-pura menjadi muslim. 

Allah Ta‟ala berfirman, 

ُفُزواِآ
ْ
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َ
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“Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-

olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-

sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka 

(orang-orang mu‟min) kembali (kepada kekafiran).” (Q.S. Ali Imran, 3: 72) 
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Mengakhiri Titik-titik Pertemuan 

Pada awal bulan Sya‟ban, 16 bulan setelah hijrah, turunlah syariat pemindahan kiblat dari 

Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Peristiwa ini benar-benar telah mengakhiri titik-titik 

pertemuan antar kaum muslimin dan Yahudi. Hal ini semakin membangkitkan kebencian dan 

kedengkian orang-orang Yahudi. 

Setelah itu turun pula syariat puasa Ramadhan yang „mengganti‟ kebiasaan puasa Asyura. 

Turun pula syariat zakat yang berbeda dengan tradisi zakat yang dikenal ahli kitab. Semua ini 

menegaskan bahwa kaum muslimin adalah satu bangsa dengan jati diri tersendiri. 

Yahudi Meremehkan Kemenangan Kaum Muslimin di Badar 

Sebagaimana telah kita ketahui pada 7 Ramadhan Tahun 2 Hijriyah (13 Maret 624) telah 

terjadi perang antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Makkah di Badar; dimana 

perang tersebut menjadi sira-ul wujud (pertempuran yang menegaskan eksistensi) bagi kaum 

muslimin. Kemenangan kaum muslimin di Badar  membuat bangsa Arab memperhitungkan 

keberadaan mereka. 

Namun, kaum Yahudi meremehkan kemenangan tersebut. Selepas perang Badar, ketika 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengumpulkan mereka di pasar mereka. Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : “Wahai kaum Yahudi! Peluklah agama Islam 

sebelum kalian ditimpa oleh apa yang menimpa kaum Quraisy!” Mendengar seruan ini, 

dengan sombong mereka menjawab: “Wahai Muhammad, jangan sombong dengan 

keberhasilanmu membunuh beberapa orang Quraisy yang tidak mengerti peperangan. Jika 

engkau (berani) memerangi kami, maka di saat itu engkau akan mengetahui bahwa kami 

benar-benar manusia dan kamu tidak akan menjumpai orang seperti kami.” Lalu Allah Azza 

wa Jalla menurunkan firman-Nya: 

َهاُدِ﴿ ِ
ْ
َضِاْل

ْ
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ٌ
ت
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َ
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ْ
َخْيِنِال
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ق
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ْ
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ْ
ْيِهْمَِرأ

َ
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ْ
َزْوَنُهْمِِمث ًَ ِ

ٌ
اِفَزة

َ
َزٰيِم

ْ
خ

ُ
َِوأ ِ

َّ
اِجُلِِفيَِشِبُِلِاَّلل

َ
ق
ُ
ِج

ً
ة ََ ْْ ِع

َ
ِلَوِل

َٰ
ِِفيَِٰ اُءِ ِِئنَّ

َ
ش ٌَ ِ ًْ َِم

ْبَصارِِ
َ ْ
وِليِْلا

ُ
 ِِل

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: „Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) 

dan akan digiring ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat.‟ 

Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu 

(bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang 

dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang Muslimin dua kali jumlah mereka. 

Allah menguatkan siapa yang dikehendaki-Nya dengan bantuan-Nya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.” (Q.S. 

Ali Imran:12-13)[2] 

Yahudi Bani Qainuqa begitu percaya diri terhadap kaum muslimin karena mereka terdiri dari 

para tukang pandai besi dan emas; banyak alat-alat logam dan senjata di sekitar mereka 

(persenjataannya lengkap). Mereka pun memiliki tentara berani yang berjumlah 700 orang, 

400 diantaranya berbaju zirah.[3] 
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Yahudi Berempati pada Musyrikin 

Setelah berita kekalahan kaum musyrikin Quraisy menghadapi pasukan Islam di dalam 

perang Badar sampai ke Madinah, Ka‟ab bin Al-Asyraf (pembesar Yahudi yang ahli syair) 

berkata: ”Jika berita ini benar, maka berada di bawah tanah lebih baik bagi kami daripada 

di atasnya.” Artinya, ia merasa dirinya lebih baik mati daripada hidup setelah kekalahan 

kaum kuffar Quraisy. Lalu Ka‟ab bin Al-Asyraf membuat syair-syair berisi ratapan atas 

kekalahan kaum musyrikin tersebut. Di dalamnya juga memuat hujatan terhadap Nabi 

shallallahu ‟alaih wa sallam dan kaum muslimin. Lalu pergilah ia ke Mekkah untuk 

menampilkan puisinya dan turut berduka cita bersama kaum musyrikin Mekkah.[4] 

Ka‟ab juga memperlihatkan permusuhannya terhadap kaum muslimin dengan menggubah 

syair-syair yang melecehkan wanita muslimah.[5] 

Insiden di Pasar Bani Qainuqa 

Pada suatu hari seorang muslimah datang membawa barang dagangan ke pasar Qainuqa. Di 

situ ia menemui seorang pandai emas. Tiba-tiba orang-orang di pasar Bani Qainuqa 

menggoda muslimah itu agar membuka cadar. Muslimah itu tentu saja membela diri dan 

menolak. Kemudian si pandai emas Yahudi itu bertindak iseng mengikatkan ujung kain 

muslimah itu sehingga ketika ia berdiri kain yang ia kenakan terlepas dan nampaklah aurat 

bagian belakangnya. Perempuan muslimah itu menjerit-jerit menahan malu. Seorang muslim 

yang melihat kejadian itu segera menyerang si pandai emas hingga tewas, tapi ia kemudian 

dikeroyok orang-orang Yahudi hingga tewas. Setelah itu berita ini tersebar luas. Umat Islam 

marah mendengarnya.[6] 

Pengepungan Benteng  Bani Qainuqa 

Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengepung benteng Bani Qainuqa. Setelah 

pengepungan berlangsung 15 hari, akhirnya mereka menyerah. Kaum Yahudi itu pasrah 

untuk menerima hukuman yang akan diputuskan Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. 

Yahudi Bani Qainuqa adalah sekutu kabilah Khazraj dimana Abdullah bin Ubay ada di 

dalamnya. Maka ia berupaya  mengadvokasi orang-orang Yahudi itu. Rasulullah kemudian 

berkata kepada Abdullah bin Ubay: “Mereka itu kuserahkan padamu dengan syarat mereka 

harus keluar meninggalkan Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota ini.” 

Sementara itu Ubadah bin Shamit yang juga merupakan pemuka Khazraj bersikap tegas 

memutuskan persekutuan dengan Yahudi. Akhirnya Bani Qainuqa pergi meninggalkan 

Madinah menuju pedusunan bernama Adzra‟at di daerah Syam. Kemudian banyak diantara 

mereka mati tertimpa musibah penyakit. 
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CATATAN KAKI: 

[1] Bahasan tentang hubungan kaum  muslimin dengan kaum Yahudi ini dapat dirujuk ke 

Fiqhus Sirah Syaikh Muhammad Al-Ghazaly, namun dalam buku tersebut beliau tidak 

menyebutkan hadit-hadits yang penyusun tampilkan di risalah ini. 

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dâwud dalam Sunan Abi Dâwud, 3/402, no. 3001 

[3] Tentang kekuatan Bani Qainuqa ini diantaranya disebutkan oleh William Montgomery 

Watt dalam Encyclopaedia of Islam 

[4] Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam As-Sarim al Maslul ‟ala Shatim ar-Rasul. 

[5] Lihat: Kasus Sastrawan yang dihukum Mati pada Masa Rasulullah, Dr. Masri Elmasyar 

Bidin, At-Turas, vol. 7 No. 1, Januari 2002. 

[6] Lihat: Fiqhus Sirah, Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi. 
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MASYARAKAT ISLAM: SELERA DAN PERASAAN 

Di dunia ini kita melihat ada masyarakat yang senantiasa diliputi oleh perasaan dengki, rasis 

(kesukuan), fanatisme kebangsaan atau diliputi oleh rasa cinta tanah air yang membabi buta. 

Kita jumpai mereka itu berbeda-beda dalam mernberikan sikap mendukung atau memusuhi, 

mencintai atau membenci, dan perasaan marah atau ridha (senang). 

Masyarakat Islam pun memiliki ciri khas dalam masalah perasaan dan kasih sayang. Mereka 

memberikan wala‟ (loyalitas) sepenuhnya kepada lslam dan kaum Muslimin. Sebagaimana 

mereka telah memberikan permusuhannya kepada musuh-musuh lslam dan orang-orang yang 

memeranginya. Ini semua semata-mata tegak di atas prinsip berwala‟ kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Karena barangsiapa mengambil Allah sebagai walinya, berarti dia telah 

menjadikan musuh Allah sebagai musuhnya. 

Masyarakat lslam memiliki ciri khas dalam hidupnya, yaitu selalu diliputi oleh persaudaraan 

yang kuat dan perasaan cinta yang dalam di antara sesama mereka seluruhnya. Meskipun 

tempat tinggal mereka berjauhan, tanah air mereka berpencaran, jenis dan warna kulit mereka 

bermacam-macam, serta posisi dan status sosial mereka berbeda-beda. 

Sesungguhnya Allah Ta‟ala telah memberikan kemuliaan kepada ummat lslam dengan 

nikmat persaudaraan, sebagaimana Allah telah memberi karunia kepada mereka berupa 

keimanan. Allah Ta‟ala berfirman, 

“Dia-lah (Allah) yang memperkuatmu (Muhammad) dengan pertolongan-Nya dan dengan 

para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Jikalau 

kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat 

mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. 

Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Anfal, 8: 62-63) 

Sesungguhnya tidak ada peluang dalam masyarakat Islam yang benar bagi tumbuhnya 

perasaan benci dan pertarungan antar kelas (kaya dan miskin), tidak pula perasaan sombong 

dan sentimen antara jenis dan warna, tidak pula perasaan fanatisme terhadap asal daerah dan 

bumi mana pun dari bumi Islam, atau kaum yang mana pun dari kaum Muslimin, meskipun 

itu keluarga dan kerabatnya, karena tanah air seorang Muslim adalah darul Islam dan 

keluarga seorang Muslim adalah keluarga Islam. 

Masjid Nabawi di Madinah, di bawah atapnya telah terhimpun berbagai suku bangsa dengan 

beragam warna kulit dan tingkatan manusia‟ tetapi mereka tidak memiliki perasaan apa-apa 

kecuali perasaan bersaudara secara menyeluruh. Mereka tidak merasakan adanya perbedaan 

antara satu sama lain. Ada yang dari Persia seperti Salman, ada yang dari Romawi seperti 

Shuhaib, dan ada yang dari Habasyah (Etiopia) yaitu Bilal. Di antara mereka ada yang kaya 

seperti Utsman bin „Affan, Abdur Rahman bin „Auf dan ada yang fakir seperti Abu Dzar dan 

„Ammar. Ada yang Badui (orang pegunungan) dan ada yang dari kota, ada yang 

berpendidikan dan ada yang buta huruf, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam, 

laki-laki dan wanita, yang lemah dan yang kuat, yang budak dan yang merdeka, semuanya 

bersaudara di bawah naungan Islam dan di bawah panji Al Qur‟an. 
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Sesungguhnya persaudaraan Islam itulah perekat yang mengikat antara batu bata individu 

Muslim dalam sebuah bangunan yang kokoh dan tidak mudah roboh. Sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 

َصاِبِعِهِ
َ
َوَِبْيَنِأ بَّ

َ
َِوش

ً
َِبْعُضُهَِبْعضا دُّ

ُ
ش ٌَ اِنِ َُ

ْ
ُبي
ْ
ال
َ
ِم ًِ ِم

ْ
ُمإ

ْ
ِلل ًُ ِم

ْ
إ
ُ ْ
 اْل

“Mukrmin yang satu terhadap mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang mengikat 

antara sebagian dengan sebagian yang lainnya.” (HR. Muttafaqun „Alaih). 

Persaudaraan Islam bukanlah suatu permasalahan sampingan dalam Islam, tetapi ia 

merupakan salah satu prinsip dasar yang menyertai syahadah (persaksian) terhadap keesaan 

Allah dan kesaksian bahwa Muhammad sebagai Rasul, karena ukhuwah merupakan buah dan 

konsekwensi keimanan, Allah berfirman, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah 

bersaudara.” (QS. Al Hujurat, 49: 10) 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam pernah berdoa setelah shalat dengan doa yang menarik berikut ini, “Ya Allah, ya 

Tuhan karni! dan Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, sesungguhnya saya bersaksi bahwa 

Engkau adalah Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan 

segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah 

hamba dan utusanMu. Ya Allah ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu serta pemiliknnya, 

saya bersaksi bahwa seluruh hamba-Mu itu bersaudara.” 

Inilah Muhammad, Rasulullah yang bersaksi dan berikrar bahwa Allah adalah Rabb-nya 

segala sesuatu dan bahwa sesungguhnya seluruh hamba Allah itu bersaudara. Inilah 

persaudaraan Islam, mereka bersaudara dengan seluruh manusia secara umum dan bersaudara 

dengan kaum Muslimin secara khusus. 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam menjadikan persaudaraan dan cinta sebagai syarat 

keimanan, di mana keimanan itu sendiri merupakan persyaratan seseorang untuk dapat masuk 

surga. Beliau bersabda, 

مِِ
ْ
إ
ُ
ىِج َِحتَّ

َ
ت َجىَّ

ْ
ىاِال

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
ِج

َ
ِدِهَِل َُ يِِب ْفس ِ

َ
ِذيِه

َّ
ىَوال َحابُّ

َ
ىِج ِمُىىاَِحتَّ

ْ
إ
ُ
ِج

َ
ُىىاَِوَل  

“Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian tidak akan masuk surga 

hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai.” (HR. 

Muslim) 

ِحِ ًُ ىِ ْمَِحتَّ
ُ
َحُدل

َ
ِأ ًُ ِم

ْ
إ ًُ ِ

َ
ِِلَىْفِصِهَِل ِحبُّ ًُ ِهَِماِ ُْ ِخ

َ
ِِل بَّ  

“Belum sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya 

sebagaimana ia mencintai dirinya.” (HR. Muttafaqun „Alaih) 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam juga menjelaskan hubungan seorang Muslim dengan 

Muslim yang lainnya dengan sabdanya, 
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ىاِ
ُ
ْىه

ُ
ِعَِبْعٍضَِوم ُْ ىَِب

َ
ْمَِعل

ُ
ِبْعَِبْعُضن ًَ ِ

َ
َداَبُزواَِوَل

َ
ِج
َ
ُضىاَِوَل

َ
َباغ

َ
ِج
َ
ىاَِوَل

ُ
َىاَجش

َ
ِج
َ
َحاَشُدواَِوَل

َ
ِج
َ
ِ.َِل

ً
َىاها

ْ
ِعَباَدِهللِاِِئخ

ًَِ ِ
َ
ِلُمُهَِوَل

ْ
ظ ًَ ِ

َ
ْصِلِمَِل

ُ ْ
ىِاْل

ُ
خ

َ
ْصِلُمِأ

ُ ْ
ْقَىيَِهُهَىاِاْل ْحِقُزُهِ.ِالخَّ ًَ ِ

َ
ِذُبُهَِوَل

ْ
ن ًَ ِ

َ
ُهَِوَل

ُ
ل
ُ
ذ
ْ
اٍثِ–خ َِمزَّ

َ
ر

َ
ال
َ
ىَِصْدِرِهِز

َ
ِِئل َُ ِشْي َُ َو

هُِِ–
ُ
ْصِلِمَِحَزاٌمَِدُمُهَِوَمال

ُ ْ
ىِاْل

َ
ْصِلِمَِعل

ُ ْ
ِاْل لُّ

ُ
ْصِلَم،ِم

ُ ْ
اُهِاْل

َ
خ

َ
ْحِقَزِأ ًَ ْنِ

َ
ِأ ِزّ

َّ
ِالش ًَ هُِِبَحَصِبِاْمِزٍبِِم ُُ َِوِعْز  

“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.” (Hadits Riwayat Muslim). 

Satu-satunya ikatan yang diakui oleh Islam adalah ikatan persaudaraan antar kaum Muslimin, 

tanpa ikatan yang lainnya, sungguh Islam telah memerangi fanatisme (kebanggaan) dengan 

segala macamnya, kebanggaan terhadap kabilah atau kebangsaan, warna kulit, tanah air, 

tingkatan atau golongan, atau selain itu yang pada umumnya dibanggakan oleh manusia, 

kecuali kebanggan terhadap kebenaran yang ditegaskan oleh wahyu dan tegak dengannya 

langit dan bumi. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ٍتِ َُّ ىَِعَصِب
َ
َِدَعاِِئل ًْ اَِم َضِِمىَّ ِْ ٍت٬ِِلَ َُّ ىَِعَصِب

َ
َلَِعل

َ
اج
َ
ِق ًْ اَِم َضِِمىَّ ِْ ى٬َولَ

َ
َِماَثَِعل ًْ اَم َضِِمىَّ ِْ ٍتَِِِولَ َُّ ٠َعَصِب  

“Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru pada ashabiyah (kebanggaan 

golongan), dan bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah, dan 

bukan termasuk golonganku orang yang mati karena ashabiyah.” (HR. Abu Dawud) 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam telah menggambarkan masyarakat Islam sebagai 

masyarakat yang penuh mawaddah, saling mencintai dnn saling kasih mengasihi 

sebagaimana dalam sabdanya, 

ىُِعْضًىا
َ
َخه

ْ
اِاش

َ
َجَصِدِِئَٰ

ْ
ِلِال

َ
َمث

َ
ِفِهْمِل

ُ
َعاط

َ
ِهْمَِوِح َىاِدّ

َ
َزاُحِمِهْمَِوِج

َ
ِمِىْيَنِِفْيِج

ْ
إ
ُ ْ
َزيِاْل

َ
ُهَِشاِةُزَِجَصِدِهِِج

َ
َداَعىِل

َ
ج

ُحَمى
ْ
َهِزَِوال  ِبالصَّ

“Kami, melihat orang-orang yang beriman itu dalam mencintai, lemah lembut dan saling 

mengasihi (di antara mereka) seperti tubuh yang satu, apabila ada anggota tubuh yang sakit, 

maka seluruh tubuh ikut sakit, demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Muslim) 

Oleh karena itu masyarakat yang orang-orangnya hidup secara sendiri-sendiri, tidak mau 

membantu atau merasakan sakit orang lain dan tidak ikut merasakan kesusahan mereka serta 

tidak bergembira dengan kegembiraan mereka maka bukanlah masyarakat Islam. 
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Demikian juga dalam masyarakat, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya bersikap keras 

terhadap yang fakir, yang punya bersikap pelit terhadap yang tidak punya bukanlah 

masyarakat Islam. 

Peranan masyarakat Islam terhadap masya‟ir Islamiyah (syi‟ar, perasaan, emosi Islam) itu 

tergambar dalam beberapa hal berikut ini: 

Pertama, memperkuat masya‟ir itu dan meluruskannya serta menyebarkannya dengan segala 

sarana penerangan dan pendidikan, seperti masjid, sekolah, buku, surat kabar, radio, televisi‟ 

dan theater dan seluruh sarana yang dapat merealisasikan tujuan. 

Sungguh kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memperkuat perasaan bersaudara di antara 

kaum Muslimin itu dengan berdoa setiap selesai shalat: “Ya Allah Tuhan kami, dan Rabb 

segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa sesungguhnya seluruh hamba-Mu itu 

bersaudara.” 

Doa ini untuk memperkuat nilai yang besar. Di antara nikmat yang dimiliki oleh kaum 

Muslimin adalah bahwa pemikiran dan perasaan yang dibawa oleh agama mereka tidak 

sekedar ide yang cemerlang, tetapi juga disertai dengan syiar-syiar ibadah, dan tata cara 

kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita melihat shalat dalam Islam, maka kita akan 

mendapatkan bahwa shalat itu menegaskan secara kontinyu terhadap apa yang didakwahkan 

oleh Islam, yaitu berupa ta‟aruf (saling berkenalan), persaudaraan, cinta dan persamaan hak. 

Demikian juga puasa dan haji, adab menghormati, mendoakan orang yang bersin, menjenguk 

orang yang sakit dan lain-lain dari tata cara bermasyarakat yang ditekankan oleh Islam. 

Kedua, mewujudkan perasaan yang Islami dalam realita yang bisa dirasakan dan kondisi-

kondisi strategis. 

Perasaan kasih sayang dan cinta di antara kerabat harus diwujudkan dalam bentuk 

silaturahim, saling mengunjungi dan saling menanggung. Hal itu tergambar dalam aturan 

“nafkah” dalam Islam, yang mewajibkan bagi kerabat yang kaya berinfak kepada kerabatnya 

yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah Ta‟ala: 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknnya.” (QS. Al-Isra‟, 17: 

26) 

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris 

mewarisi) di dalam Kitab Allah.” (QS. Al Ahzab, 33: 6) 

Sebagaimana juga aturan waris, dalam firman Allah Ta‟ala, 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dan harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi 

wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu bapa dan kerabataya, baik sedikit 

atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisaa‟, 4: 7) 
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Perasaan bersaudara dan cinta antar kaum Muslimin wajib diwujudkan dalam bentuk saling 

memikul beban ma‟isyah, saling mendukung dari segi militer, bersatu dalam politik, bekerja 

sama dalam perekonomian, dengan arti lain hendaklah persaudaraan ini terwujud dalam 

bentuk seperti zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada 

fuqarat mereka, dan juga seperti berjihad yang wajib bagi kaum Muslimin dengan saling 

menghimpun kekuatan untuk membela setiap bumi Islam yang diinjak-injak oleh telapak kaki 

musuh yang kafir, juga seperti masalah khilafah yang wajib bagi kaum Muslimin untuk 

menyatukan qiyadah (kepemimpinan) yang terpancar dari kesatuan aqidah, kesatuan berfikir, 

kesatuan perilaku dan kesatuan tanah air. 

Oleh karena itu kita lihat yang pertama kali Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam lakukan 

setelah berhijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar dengan 

persaudaraan yang penuh kasih sayang dan penuh beramal, itulah yang menjadikan mereka 

saling berbagi rasa dalam suasana suka maupun duka, sehingga diriwayatkan bahwa mereka 

itu saling mewarisi dengan persaudaraan ini. 

Ketika persaudaraan yang khusus ini telah selesai, maka tinggal persaudaraan secara umum 

yang ada pada masyarakat Islam sebagai gambaran tentang sistem takaful (saling 

melengkapi) yang unik dengan berbagai macam dan bentuknya dan sistem ta‟awun (saling 

kerja sama) yang syamil (universal) antara seluruh individu dan jamaahnya, itulah ta‟awun 

yang digambarkan oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam dengan sebaik-baik ilustrasi 

yaitu seperti bangunan yang saling memperkokoh antara bagian dengan bagian yang lain. 

Ketiga, hendaknya masyarakat Islam tidak memberi kesempatan kepada segala sikap yang 

bertentangan dengan Islam yang muncul dan mempengaruhi dalam masyarakat. Bahkan 

akarnya harus dicabut sehingga tidak akan muncul lagi. 

Oleh karena itu kita melihat Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam membebaskan dirinya 

dari sikap ashabiyah (kesombongan) yang menghilangkan ukhuwah Islamiyah. Nabi 

memeranginya dengan terus terang dan tegas karena khawatir terhadap masyarakat Islam 

yang baru kalau dirusak oleh ikatan kesukuan jahiliyah yang sudah berlaku dalam kurun 

waktu yang cukup lama, yang menjadikan seseorang itu marah karena anaknya, baik dalam 

keadaan benar atau keliru, zhalim atau dizhalimi, karena itu datang suatu hadits yang mulia 

yang antipati terhadap setiap orang yang mengajak pada ashabiyah atau berperang 

karena ashabiyah atau mati karena ashabiyah. 

Beliau shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ٍتِ ًَ ْحَذَِرا
َ
ِخَلِج

ُ
ِق ًْ َِوَم

ٌ
ت َُّ ُخُهَِجاِهِل

َ
ِقْخل

َ
ِتِف َُّ َعَصِب

ْ
ىِال

َ
ْدُعىِِئل ًَ ْوِ

َ
ِتِأ َُّ َعَصِب

ْ
اِجُلِِلل

َ
ق ًُ ْوِ

َ
ِتِأ َُّ َعَصِب

ْ
َضُبِِلل

ْ
غ ٌَ ٍتِ َُّ

ِعّمِ  

“Siapa saja yang terbunuh di bawah panji kesukuan, dia marah karena Ashabiyah, atau 

berperang untuk Ashabiyah atau menyerukan Ashabiyah, maka dia mati Jahiliyah.” (HR. 

Ahmad) 

Ketika ada seorang Yahudi jahat berhasil membangkitkan semangat kesombongan jahiliyah 

antara Aus dan Khazraj, maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam segera memadamkan 

api fitnah itu dengan cahaya iman dan mengembalikan mereka pada persaudaraan Islam. 
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Para ulama ahli tafsir menyebutkan suatu riwayat dari Muhammad bin Ishaq dan lainnya, 

bahwa ada seorang laki-laki dari Yahudi sedang lewat bertemu dengan kaum Aus dan 

Khazraj, maka orang itu merusak kesepakatan dan kerukunan yang ada pada mereka. Orang 

itu mengutus seseorang untuk duduk bersama mereka dan mengingatkan mereka ketika 

mereka berperang pada hari “Bu‟ats” dan yang lainnya pada masa-masa jahiliyah, maka 

orang yang diutus itu melaksanakan perintahnya, dan terus menerus melakukannya hingga 

memanaslah nafsu kaum itu. Mereka saling membenci antara sebagian mereka dengan 

sebagian yang lain, mereka bergejolak dan saling memanggil dengan syiar mereka, “Wahai 

Aus, Wahai Khazraj.” Mereka saling mempersiapkan senjata mereka dan saling berjanji 

untuk bertemu di suatu tempat. Sampai kemudian hal itu terdengar oleh 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam beserta orang yang bersamanya dari sahabat Muhajirin mendatangi mereka‟ lalu Nabi 

bersabda, “Wahai kaum Muslimin, Allah! Allah! (takutlah kalian kepada Allah) Apakah 

kalian menyeru dengan seruan jahilyah, sedang saya berada di tengah-tengah kalian? 

Setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, dan memuliakan kalian dengan Islam, dan 

memutuskan perkara jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dengan Islam itu dari 

kekufuran, dan mempertemukan hati kalian, lalu kalian mau kembali kepada kekufuran yang 

dahulu pernah kalian lakukan?!” . Sehingga kaum itu sadar bahwa itu adalah godaan syetan 

dan tipu daya dari musuh mereka, maka mereka meletakkan senjata dari tangan mereka dan 

mereka menangis saling berpelukan, kemudian mereka tetap bersama Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam dalam keadaan setia dan taat.[1] 

Demikianlah yang wajib dilakukan oleh masyarakat Isiam, yakni selalu ingat pada pintu-

pintu masuk syetan untuk merusak hati mereka dan membangkitkan di antara mereka seruan-

seruan jahiliyah. 

Dari sinilah maka masyarakat Islam wajib dibebaskan dari pengaruh-pengaruh fanatisme 

kebangsaan dan Nasionalis yang menyerang kehidupan kaum Muslimin untuk mengganti 

ukhuwah Islamiyah dan persatuan Islam. Tidaklah salah bagi seorang Muslim untuk 

mengarahkan perhatiannya lebih besar kepada kaumnya yang lebih dekat dan tanah airnya 

secara khusus, karena ini merupakan pembawaan fithrah, tetapi hal ini harus berda dalam 

lingkup ketaatannya secara menyeluruh kepada Islam. 

Keempat, hendaknya masyarakat Islam menutup jendela yang berhembus darinya angin 

permusuhan dan perpecahan, dan berusaha memberantas berbagai faktor yang merusak nilai-

nilai persaudaraan Islam dan solidaritas Islam. Inilah rahasia mengapa Islam 

mengharamkan ghibah (menggunjing), mengadu domba, menghina terhadap orang lain‟ dan 

memasukkan itu semua sebagai kerusakan moral yang memutus tali ukhuwah dan membunuh 

rasa cinta di antara manusia. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

يَِّ
َ
ْمِِئل

ُ
ن َحّبِ

َ
ِأ ًْ ِِم ِِِئنَّ ْمِِمّنِ

ُ
ْبَعَدل

َ
َِوأ يَّ

َ
ْمِِئل

ُ
َضن

َ
ْبغ

َ
ِأ اَِوِئنَّ

ً
ق

َ
ال

ْ
خ

َ
ْمِأ

ُ
َحاِشَىن

َ
اَمِتِأ َُ ِق

ْ
ْىَمِال ًَ يَِمْجِلًصاِ ْمِِمّنِ

ُ
َزِبن

ْ
ق
َ
يَِوأ

ْدَِعِلْمِ
َ
ِق ِ

َّ
اَِرُشىَىِاَّلل ًَ ىاِ

ُ
ال
َ
ْيِهُقىَنِق

َ
َخف

ُ ْ
ىَنَِواْل

ُ
ق ّدِ

َ
ش

َ
د
ُ ْ
اُروَنَِواْل

َ
ز َْ
َّ
اَمِتِالث َُ ِق

ْ
ْىَمِال ًَ ىَنِىََِمْجِلًصاِ

ُ
ق ّدِ

َ
ش

َ
د
ُ ْ
اُروَنَِواْل

َ
ز َْ
َّ
اِالث

وَنِ َُ
ِ
ّْ َخنَ

ُ ْ
اَىِاْل

َ
ْيِهُقىَنِق

َ
َخف

ُ ْ
َماِاْل

َ
 ف
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“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat 

kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaqnya. Dan 

orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah 

tsartsarun[2], mutasyaddiqun[3] dan mutafaihiqun.” Sahabat berkata: “Ya Rasulullah… 

kami sudah tahu arti tsartsarun dan mutasyaddiqun, lalu apa arti mutafaihiquun?” Beliau 

menjawab, “Orang yang sombong.” (HR. Tirmidzi, ia berkata „hadits ini hasan gharib‟. 

Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi) 

Bukanlah Masyarakat Islam 

Bukanlah masyarakat Islam apabila selalu diliputi oleh perasaan dendam yang muncul akibat 

kezaliman, perlakuan buruk sebagian orang terhadap sebagian yang lain. Dendam juga bisa 

dipicu oleh faktor luar yang berupaya memecah belah masyarakat menjadi beberapa strata 

dan menyulut api pertikaian antarkelas sosial. 

َضاُءِِهَيِ
ْ
لَبغ

ْ
َحَصُدَِوِا

ْ
ل
َ
ْم:ِا

ُ
ن
َ
ـْبل

َ
َمِمِق

ُ ْ
ْمَِداُءِلْا

ُ
ن ُْ ـ

َ
ِِال .َِوَِدبَّ ًَ

ْ
ًـ ْحِلُقِالّدِ

َ
ِج ًْ ْعَز،َِولِن

َّ
ْحِلُقِالش

َ
ْىُىِج

ُ
ق
َ
ِا
َ
.َِل

ُ
ت
َ
لَحاِلـق

ْ
ا

ـْىا.ِالـخـزمذي َحابُّ
َ
ىِج ِمُىْىاَِحتَّ

ْ
ـإ
ُ
ِج
َ
ِمُىْىا،َِوَِل

ْ
ـإ
ُ
ىِج َِحتَّ

َ
ت لَجىَّ

ْ
ىاِا

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
ِج
َ
ِدِه،َِل َُ ىِِب ـْفس ِ

َ
ِذْيِه

َّ
 ال

“Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkiti kepada kamu sekalian, yaitu 

kedengkian dan permusuhan. Itulah sang pencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, 

tetapi mencukur agama. Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, kamu sekalian tidak 

akan masuk surga sehingga kamu sekalian beriman, dan kamu tidak beriman sehingga saling 

berkasih sayang”. (HR. Tirmidzi) 

Bukanlah masyarakat Islam apabila lebih mengutamakan fanatisme kebangsaan daripada 

ukhuwah islamiyah. Bukanlah disebut masyarakat Islam apabila mereka memusuhi kaum 

Muslimin dan mencintai musuh-musuh Islam. 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi 

wali[4] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan 

yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” (QS. An-Nisa, 4: 144) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan 

Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 

sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, 

Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah, 5: 51) 

Di dalam masyarakat muslim, sikap kasih sayang itu diberikan kepada seluruh makhluk 

Allah, tidak terkecuali binatang. Namun demikian, kita tidak boleh mencampuradukkan 

antara loyalitas dengan berbuat baik dan merasa kasihan. Oleh karenanya, pengkhususan 

loyalitas bagi kaum Muslimin tidak lantas meninggalkan berbuat baik, bersikap adil, dan 

lemah lembuh terhadap orang lain. 
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CATATAN KAKI: 

[1] Tafsir Ibnu Katsir dan Ruhul Ma‟ani Al-alusi dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 

100. 

[2]  Orang yang banyak bicara dan suka menyerobot pembicaraan orang lain. Apabila dia 

duduk ngobrol dalam suatu majelis dia sering menyerobot pembicaraan orang lain, sehingga 

seolah-olah tidak boleh ada yang bicara dalam majelis itu selain dia. Dia berbicara tanpa 

membiarkan orang lain leluasa berkata-kata. 

[3] Orang yang suka berbicara dengan gaya bicara yang meremehkan orang lain seolah-olah 

dia adalah orang paling fasih, itu dilakukannya karena kesombongan dan bangga diri yang 

berlebihan. 

[4] Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong. 
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HADITS 2: IMAN 

Matan Hadits: 

َيِهللُاِ ُِعَمَزَِرض ِ ًْ َُِْع
َ
َعَِعل

َ
ل
َ
ِط

ْ
ْىٍمِِئَٰ ًَ اَثِ

َ
ْىٌسِِعْىَدَِرُشىِىِهللِاِملسو هيلع هللا ىلصَِٰ

ُ
ُِجل ًُ ْح

َ
َىَماِه ِْ اى:َِب

َ
ِق
ً
ًضا

َ
ىَِعْىُهِأ

َ
َعال

َ
َىاَِرُجٌلِح

َحٌدِ
َ
اِأ ُهِِمىَّ

ُ
ْعِزف ٌَ ِ

َ
ِزَِوَل

َ
ف ُزِالصَّ

َ
ز
َ
ِهِأ ُْ َزيَِعلَ ًُ ِ

َ
ْعِزَِل

َّ
ُدَِشَىاِدِالش ًْ ِد

َ
ابِش َُ ِ

ّ
اِضِالث َُ ُدَِب ًْ ِد

َ
ىِالىبيِملسو هيلع هللا ىلصِِش

َ
َضِِئل

َ
ىَِجل َحتَّ

ِإلِاْشِ ًِ ِويَِع
َْ
ِْ
ْ
خ

َ
ُدِأ اُِمَحمَّ ًَ اَى:ِ

َ
ِهَِوق ًْ ِخذَ

َ
ىِف

َ
ِهَِعل ُْ فَّ

َ
َعِل َُ ِهَِوَو ُْ َبدَ

ْ
ىُِرل

َ
ِهِِئل ُْ َبدَ

ْ
ْشَىَدُِرل

َ
أ
َ
اَىَِرُشىُىِهللِاِف

َ
ق
َ
م،ِف

َ
ال

ِ
َ
ْنَِل

َ
َهَدِأ

ْ
ش

َ
ْنِح

َ
ُمِأ

َ
ُصْىَمِملسو هيلع هللا ىلص:ِ)إلِاْشال

َ
،َوج

َ
اة
َ
م ِحَيِالزَّ

ْ
إ
ُ
ة،َِوج

َ
ال َمِالصَّ ُْ ِق

ُ
َِرُشىُىِهللا،َوج

ً
َدا ُِمَحمَّ نَّ

َ
ِهللُاَِوِأ

َّ
َهِِئَل

َ
ِئل

ِ
َ
ُه،ِق

ُ
ق َصّدِ

ٍُ ُهَِو
ُ
ل
َ
ْصأ ٌَ ُهِ

َ
َعِجْبَىاِل

َ
َذ.ِف

ْ
اَى:َِصَدق

َ
ِق
ً
ال ُْ ِهَِشِب ُْ عَذِِئل

َ
َذِِئِنِِاْشَخط ِْ ِالب ُحجَّ

َ
ِوْيَِرَمَضاَن،َِوج َْ ِْ

ْ
خ

َ
أ
َ
اَى:ِف

يِْعَِ
َ
َدِرِخ

َ
ِِبالق ًَ ِم

ْ
إ
ُ
ِخز،َوج

َ
ْىِمِآلا َُ ُخِبِهَِوُرُشِلِه،َوالْ

ُ
ِخه،َول

َ
ِِباهلل،َوَمالِةن ًَ ِم

ْ
إ
ُ
ْنِج

َ
اَى:ِأ

َ
َماِن،ِق ًْ ِإلِا اَى:ًِِ

َ
ِهِق ّزِ

َ
ِهَِوش َِ

ْمِ
َ
ِاْنِل

َ
َزاُه،ِف

َ
َوِج هَّ

َ
أ
َ
ْعُبَدِهللَاِم

َ
ْنِح

َ
اَى:ِأ

َ
ِإلِاْحَصاِن،ِق ًِ ِوْيَِع

َْ
ِْ
ْ
خ

َ
أ
َ
اَى:ِف

َ
َذ،ِق

ْ
اَى:َِِصَدق

َ
َزاَكِق ًَ ُهِ ِاهَّ

َ
َزاُهِف

َ
ِج ًْ

ُ
ن
َ
ج

َماَرا
َ
ِأ ًْ ِوْيَِع َْ ِْ

ْ
خ

َ
أ
َ
اَى:ِف

َ
اِةِلِق ِالصَّ ًَ َمِِم

َ
ْعل

َ
ُىُىَِعْنَهاِِبأ

ُ
صئ

َ ْ
اَى:َِماِاْل

َ
اَعِت،ِق ِالصَّ ًِ ِويَِع

َْ
ِْ
ْ
خ

َ
أ
َ
ِف

ُ
َمت

َ
ِلَدِْلا

َ
ْنِج

َ
اَى:ِأ

َ
ِتها،ِق

ِرِِ
َ
ت
َ
ِالَعال

َ
ِالُعَزاة

َ
اة

َ
ُحف

ْ
زيِال

َ
ْنِج

َ
َتَها،َوأ اُِعَمُزَِربَّ ًَ اَى:ِ

َ
ِق مَّ

ُ
ِز
ً
ا َُّ َِمِل

َ
ِبث

َ
ل
َ
َقِف

َ
ل
َ
ط

ْ
ِاه مَّ

ُ
اِنِز َُ

ْ
ْىَنِِفيِالُبي

ُ
اَول

َ
َخط ًَ اِءِ

َّ
َعاَءِالش

ْمِ
ُ
َىن ًْ ْمِِد

ُ
ُمن ِ

ّ
َعل ٌُ ْمِ

ُ
ال

َ
ج
َ
ُلِأ ًْ

َِ
ْْ ُهِِج ِاهَّ

َ
اَى:ِف

َ
ُم،ِق

َ
ْعل

َ
ُذ:ِهللُاَِوَرُشىلهِأ

ْ
ل
ُ
اِةُل؟ِق ِالصَّ ًِ ْدِريَِم

َ
 (أج

Terjemah 

Dari Umar Radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk disisi 

Rasulullah Shallallahu‟Alaihi wa Sallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang 

mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-

bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga 

kemudian dia duduk dihadapan Nabi Shallallahu „Alaihi wa Sallam lalu menyandarkan kedua 

lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah Shallallahu ‟Alaihi wa Sallam) dan meletakkan 

kedua tangannya di atas dua pahanya (Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam) seraya 

berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?”, maka bersabdalah 

Rasulullah Shallallahu ‟Alaihi wa Sallam : “ Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada 

Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 

engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu “, 

kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula 

yang  membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “ Beritahukan aku tentang Iman “. Lalu 

beliau bersabda: “ Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang 

buruk “, kemudian dia berkata: “ anda benar“.  Kemudian dia berkata lagi: “ Beritahukan aku 

tentang ihsan “. Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-

akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau” . 

Kemudian dia berkata: “ Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau 

bersabda: “ Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “. Dia berkata:  “ Beritahukan 

aku tentang tanda-tandanya “, beliau bersabda:  “ Jika seorang hamba melahirkan tuannya 

dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan tak berpakaian, miskin dan 

penggembala domba, (kemudian)  berlomba-lomba meninggikan bangunannya “, kemudian 

orang itu berlalu dan aku berdiam. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: “ Ya Umar 
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tahukah engkau siapa yang bertanya ?”. aku berkata: “ Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui 

“. Beliau bersabda: “ Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan 

agama kalian “. (Riwayat Muslim) 

Kandungan Hadits 

1. Penjelasan tentang rukun Islam: Syahadatain, shalat, zakat, puasa, haji 

2. Penjelasan tentang rukun iman: Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat-malaikat-

Nya, Iman kepada kitab-kitab-Nya, Iman kepada rasul-rasul-Nya, Iman kepada hari 

akhir, dan Iman kepada qadar 

3. Penjelasan tentang hakikat ihsan: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah 

seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat 

engkau” 

4. Penjelasan tentang sebagian tanda-tanda kiamat: “ Jika seorang hamba melahirkan 

tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan tak berpakaian, 

miskin dan penggembala domba, (kemudian)  berlomba-lomba meninggikan 

bangunannya “ 

Syahadatain 

Syahadatain adalah intisari semua muatan ajaran Islam. Ia adalah ikrar yang membedakan 

Islam dan kafir. Juga merupakan syarat dasar bagi benarnya dan diterimanya amal ibadah 

seorang hamba. Sebaik apa pun orang kafir, walau dia bersedekah untuk masjid dan ikut 

berjihad membantu kaum muslimin, maka semuanya sia-sia baginya di akhirat, karena dia 

belum berikrar atas hak ketuhanan Allah Ta‟ala dan kebenaran kenabian 

Muhammad Shalalllahu „Alaihi wa Sallam dan risalah yang dibawanya. 

Bagi yang sudah mengucapkannya dengan sadar tanpa terpaksa, maka baginya terlindungi 

darah, kehormatan, dan hartanya. Maka, dia diperlakukan sebagai seorang muslim walapun 

melakukan dosa besar, selama tidak melakukan perbuatan syirik dan kekafiran yang jelas 

(kufrun bawwah). 

Shalat 

Shalat di adalah gerakan dan ucapan tertentu dan pada waktu yang ditetapkan pula, dari 

takbiratul ihram hingga salam. Yang diwajibkan adalah lima kali sehari, kecuali menurut 

Imam Abu Hanifah yang menambahkan wajibnya witir pula, namun tak satu pun ulama yang 

mendukung pendapatnya ini. 

Bagi yang mengingkari kewajiban shalat fardhu maka dia kafir dan murtad, dan tak ada 

perbedaan pendapat dalam hal itu. 

Ada pun meninggalkannya karena kemalasan dan kelalaian tapi masih mengakui 

kewajibannya, maka para ulama berbeda pendapat antara yang mengkafirkan seperti Imam 

Ahmad, pelakunya –jika tidak mau tobat- mesti dibunuh, tidak dimandikan, tidak dishalatkan, 

dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin.  Sementara yang lain masih mengakuinya 

sebagai Islam tapi sebagai pelaku dosa besar dan di dunia dinilai  sebagai fasik, sebagaimana 

pendapat Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam Abu Hanifah. 
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Namun, secara hukum meninggalkan shalat adalah tindakan pidana (kriminal) yang juga 

mesti dibunuh jika tidak mau bertobat, inilah padangan Malik dan Syafi‟i, sedangkan Abu 

Hanifah berpendapat dikucilkan hingga dia bertobat. 

Zakat 

Zakat adalah sedekah wajib yang dikeluarkan dari harta seorang muslim yang memiliki 

kelebihan hartanya dengan ukuran tertentu jika sudah mencapai nishabnya (batas minimal 

kepemilikan harta). Berfungsi untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa pelakunya, 

dan juga memiliki dimensi sosial. 

Yang mengingkarinya juga dihukumi kafir dan tidak ada perselisihan dalam hal itu.  Ada pun 

yang menolak mengeluarkan zakat, tapi mengakui kewajibannya, maka 

menurut jumhur (mayortas) ulama dia  adalah pelaku dosa besar. Dan, Abu Bakar Ash 

Shiddiq telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, walau mereka masih 

shalat. Beliau Radhiallahu „Anhu mengatakan:  “Saya benar-benar akan memerangi orang 

yang memisahkan antara shalat dan zakat, demi Allah benar-benar akan saya perangi orang 

yang memisahkan keduanya sampai mereka kembali menyatukannya.”[1] 

Puasa 

Puasa adalah menahan diri (Al Imsak)   dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya 

fajar hingga tenggelamnya matahari pada bulan Ramadhan, yakni bulan antara sya‟ban dan 

syawal. Sebanyak 29 hari atau digenapkan hingga 30 hari. 

Dari Abu Hurairah Radhiallahu „Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Sallam bersabda: 

خِِ ٍَ
ْ
ِزْيَنُِصْىُمْىاِِلُزؤ

َ
ال
َ
ْعَباَنِز

َ
ْىاِش

ُ
ِمل

ْ
ل
َ
أ
َ
ْمِف

ُ
ن ُْ َِعلَ مَّ

ُ
ِاْنِغ

َ
ِخِه،ِف ٍَ

ْ
ِطُزْواِِلُزؤ

ْ
ف
َ
ِهَِوِأ  

“Puasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berhari rayalah karena melihatnya, dan 

jika terhalang awan maka hitunglah sampai 30 hari.” (HR. An Nasa‟i No. 2118 dan Ibnu 

Hibban No. 3442 dan 3443)[2] 

Hukum Orang yang meninggalkan Puasa 

Orang yang meninggalkan puasa karena mengingkari kewajibannya menurut Syaikh Sayyid 

Sabiq hukumnya adalah kafir dan murtad,  “Umat telah ijma‟ (konsensus) atas wajibnya 

puasa Ramadhan. Dia merupakan salah satu rukun Islam yang telah diketahui secara pasti 

dari agama, yang mengingkarinya adalah kafir dan murtad dari Islam.” [3] 

Sedangkan tentang hukum orang yang meninggalkan puasa karena lalai dan malas, tapi masih 

mengakui kewajibannya, para ulama berbeda pendapat. Ulama ada yang yang menyatakan 

kafir dan boleh dibunuh. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu „anhuma, 

bahwa Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
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ُهَىِ
َ
ِ،ِف

ً
َِواِحَدة ًَّ َزَكِِمْنُه

َ
ِج ًْ ُمِ،َِم

َ
ْشال ِ

ْ
َضِإلا ّشِ

ُ
ِأ ًَّ ْيِه

َ
َِعل

ٌ
ت
َ
ز

َ
ال

َ
ِز ًِ ً َىاِعُدِالّدِ

َ
ِمَِوق

َ
ْشال ِ

ْ
ُىِالُِعَزيِإلا

َ
اِفٌزَِحال

َ
ِمِ:ِِبَهاِم دَّ

ُخىَبِتِ،َِوَصْىُمَِرَمَضاَنِ
ْ
ن
َ ْ
ِةِاْل

َ
ال اُمِالصَّ

َ
ِ،َِوِئق ُ

َّ
ِاَّلل

َّ
َهِِئَل

َ
ِِئل

َ
ْنَِل

َ
ِأ
ُ
َهاَدة

َ
 ش

“Tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga, di atasnyalah agama Islam difondasikan, 

dan barangsiapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal ( 

untuk dibunuh), (yakni):  Syahadat Laa Ilaaha Illallah, shalat wajib, dan puasa 

Ramadhan.” (HR. Abu Ya’ala) 

Namun Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani telah mendhaifkan hadits di atas, lantaran 

kelemahan beberapa perawinya, yakni „Amru bin Malik An Nukri, di mana tidak ada yang 

menilainya tsiqah kecuali Ibnu Hibban, itu pun masih ditambah dengan perkataan: “Dia suka 

melakukan kesalahan dan keanehan.” 

Telah masyhur bahwa Imam Ibnu Hibban termasuk ulama hadits yang terlalu mudah 

mentsiqahkan. seorang rawi, sampai-sampai orang yang majhul (tidak dikenal) pun ada yang 

dianggapnya tsiqah. Oleh karena itu, para ulama tidak mencukupkan diri dengan tautsiq yang 

dilakukan Imam Ibnu Hibban, mereka biasanya akan meneliti ulang. 

Selain dia, rawi lainnya Ma‟mal bin Ismail, adalah seorang yang shaduq (jujur) tetapi banyak 

kesalahan, sebagaimana dikatakan Imam Abu Hatim dan lainnya. Umumnya hadits darinya 

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas hanyalah bernilai mauquf (sampai sahabat) saja. Lalu, 

secara zhahir pun hadits ini bertentangan dengan hadits muttafaq „alaih: “Islam dibangun 

atas lima perkara …dst.” Bukan tiga perkara. 

Maka dari itu, Syaikh Al Albani tidak meyakini adanya seorang ulama mu‟tabar yang 

mengkafirkan orang yang meninggalkan puasa, kecuali jika dia menganggap halal perbuatan 

itu.[4] 

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang  yang meninggalkan puasa karena lalai dan malas, 

tapi mengakui kewajibannya masih dianggap muslim, tapi dia adalah pelaku dosa besar dan 

termasuk perbuatan yang keji.  Dengan kata lain, jika dia masih meyakini kewajibannya, 

tetapi dia meninggalkannya maka dia fasiq, jika Allah Ta‟ala berkehendak maka di akhirat 

nanti Dia akan mengampuninya sesuai kasih sayangNya, dan jika   berkehendak maka Dia 

akan mengazabnya sesuai dengan keadilanNya, sejauh kadar dosanya. Inilah pendapat yang 

lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu A‟lam 

Allah Ta‟ala juga berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa 

mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” (QS. An Nisa‟, 4: 116) 

Haji 

Secara fiqih maknanya : “Yaitu mengunjungi Mekkah untuk melaksanakan Ibadah, seperti 

thawaf, sa‟i, wuquf di Arafah, dan seluruh manasik, sebagai pemenuhan kewajiban dari 

Allah, dan dalam rangka mencari ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang 
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lima, kewajiban di antara kewajiban agama yang sudah diketahui secara pasti. Seandainya 

ada yang mengingkari kewajibannya, maka dia  kafir dan telah murtad dari Islam.”[5] 

Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, sedangkan  yang kedua kali dan seterusnya adalah 

sunah. Di dalam hadits kedua yang sedang kita bahas ada kalaimat: 

 .jika  engkau mampu : إِِن اِْستََطعَت إِلْيِه َسبِْيلا 

Kalimat ini menunjukkan bahwa istitha‟ah (mampu) merupakan hal yang membuat seorang 

muslim wajib melaksanakan haji. Ketika dia belum ada kemampuan, baik finansial dan fisik, 

maka dia tidak  wajib, serta tidak berdosa jika tidak melaksanakannya. Namun, dia 

dianjurkan untuk berupaya menjadi mampu secara normal. 

Berhutang untuk Haji? 

Tentang berhutang untuk haji, ada riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiallahu „anhu, 

” ِ
َ

اَىِ:َِل
َ
ِ؟ِق َحِجّ

ْ
ْصَخْقِزُضِِلل ٌَ ِ،ِأَ ُحجَّ ًَ ْمِ

َ
ُجِلِل ِالزَّ ًِ ُخُهَِع

ْ
ل
َ
 ” َشأ

 “Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia  berhutang 

saja untuk haji?” Beliau bersabda: “Tidak.”[6] 

Imam Asy Syafi‟i berkata tentang hadits ini: “Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan 

harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya.” [7] 

Namun, demikian para ulama tetap menilai hajinya sah, sebab status tidak wajib haji karena 

dia belum istitha’ah, bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam itu  karena Beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu 

bukan menunjukkan larangannya. Yang penting, ketika dia berhutang, dia harus dalam 

kondisi bahwa dia bisa melunasi hutang atau tersebut pada masa selanjutnya. 

Rukun Iman[8] 

Iman kepada Allah 

 Iman kepada Allah Ta‟ala adalah keyakinan bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, 

Dialah pemiliknya, pencipta, pemberi rizki, yang memberi kehidupan, yang 

mematikan. 

 Dialah yang berhak  diibadahi bukan selainNya, hanya dia satu-satunya yang 

disembah secara merendahkan diri dan tunduk dengan segala macam peribadatan. 

 Dialah Allah yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, agung, dan tinggi, serta 

suci dari segala kekurangan. 
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Iman kepada Malaikat-malaikat -Nya 

 Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa milik Allah-lah para malaikat yang 

diciptakan dari cahaya. Mereka –sebagaimana yang Allah sifatkan- adalah hamba-

hamba Allah yang dimuliakan yang tidak pernah  membangkang perintah yang Allah 

berikan, dan mereka melaksanakan apa-apa yang mereka telah diperintahkan. Mereka 

senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa letih. 

 Mereka menjalankan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka sebagaimana 

telah mutawatir tentang hal itu dalam nash Al Quran dan As Sunnah. Maka, semua 

pergerakan pada langit dan bumi merupakan perbuatan mereka sebagai wujud dari 

menjalankan perintah Allah „Azza wa Jalla. 

 Wajib mengimani mereka, baik yang nama-nama mereka disebutkan secara rinci, atau 

mereka yang belum disebutkan namanya secara global. 

Iman kepada Kitab-kitab-Nya 

 Iman kepada kitab adalah membenarkan bahwa milik Allah-lah kitab-kitab yang Dia 

turunkan kepada para Nabi dan RasulNya, dia itu adalah ucapaNya secara hakiki, dia 

adalah cahaya dan petunjuk, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya adalah 

kebenaran, serta tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. 

 Wajib mengimaninya secara global, juga yang disebutkan namanya secara rinci, maka 

wajib mengimaninya, yaitu: Taurat, Injil, Zabur, dan Al Quran. 

 Kewajiban mengimani Al Quran juga mengharuskan meyakini bahwa Al Quran 

adalah dari sisi Allah, dan Dia berbicara dengannya sebagaimana berbicara 

dengan  kitab-kitab yang diturunkan. 

 Wajib bagi semua manusia untuk mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, baik 

berupa perintahnya, atau menjauhi yang dilarangnya. Al Quran adalah pengawas 

(Muhaimin) bagi kitab-kitab sebelumnya, dan dia mendapatkan keistimewaan dari 

Allah bahwa dia terjaga dari penggantian dan perubahan. Dia adalah firmanNya 

bukan makhluk. Dari Dia dan kepadaNya kembali. 

Iman kepada Rasul-rasul-Nya 

 Iman kepada para Rasul adalah membenarkan bahwa Allah-lah yang mengutus para 

rasul unuk mengeluarkan manusia dari kegelapan  menuju cahaya. Dan, menetapkan 

hikmahNya Ta‟ala bahwa mereka di utus sebagai pembawa kabar gembira 

(mubasyirin) dan peringatan (mundzirin). 

 Wajib beriman kepada mereka secara keseluruhan, dan wajib beriman kepada mereka 

yang namanya telah Allah rinci; mereka adalah 25 orang yang telah Allah sebutkan 

dalam Al Quran. 

 Wajib beriman pula  bahwa milik Allah-lah para Nabi dan Rasul selain mereka, dan 

tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Ta‟ala, dan tidak ada yang 

mengetahui nama-nama mereka kecuali Dia Jalla wa „Ala, sebagaimana wajib 

beriman bahwa Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam adalah yang paling 

utama dan penutup para nabi, dan bahwa risalah yang dibawanya adalah untuk semua, 

dan tidak ada nabi lagi setelahnya. 
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Iman kepada Hari Akhir 

 Iman kepada hari kebangkitan setelah kematian adalah meyakini secara pasti bahwa 

ada kehidupan kampung akhirat yang saat itu Allah Ta‟ala membalas kebaikan orang 

yang berbuat baik, keburukan orang yang berbuat buruk, dan Dia mengampuni siapa 

saja yang dikehendakiNya, kecuali dosa syirik. 

 Hari kebangkitan (Al Ba‟ts) secara syara‟ bermakna: kembalinya badan dan masuknya 

ruh ke dalamnya, mereka keluar dari kuburnya, seakan mereka adalah belalang 

yang  berhamburan menyambut dengan cepat yang memanggilnya. 

Iman kepada Taqdir 

 Iman kepada qadar baik dan qadar buruk adalah membenarkan secara pasti bahwa 

semua kebaikan dan keburukan  terjadi dengan ketetapan (qadha) Allah dan qadar 

(keputusan)Nya. 

 Allah Ta‟ala Maha mengetahui semua taqdir segala sesuatu dan waktu-waktunya yang 

azali sejak sebelum diwujudkannya, kemudian Dia menjadikannya dengan 

qudrahNya, serta kehendak yang sesuai dengan apa yang diketahuiNya, bahwa Dia 

telah menuliskannya dalam Lauh Mahfuzh sebelum terjadinya. 

Ihsan 

 Lalu beliau bersabda: Ihsan adalah engkau : قَبَل: أَْن تَْعبُدَ هللاَ َكأَوََّك تََرايُ، فَإِْن نَْم تَُكْه تََرايُ فَإِوًَُّ يََراكَ 

beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika engkau tidak melihatNya 

maka Dia melihat engkau. 

Imam Ibnu Daqiq Al „Id mengatakan: “Esensinya adalah kembali pada keitqanan (kualitas) 

peribadatan dan menjaga hak-hak Allah, mendekatkan diri kepadaNya dan menghadirkan 

keagunganNya dan kebesaranNya dalam keadaan berbagai ibadah.”[9] 

Imam Sufyan bin „Uyainah Radhiallahu „Anhu mengatakan tentang makna Al 

Ihsan: “Menjadikan yang tersembunyi (di hati) lebih baik dari yang ditampakkannya.” [10] 

As-Sa’ah (Kiamat) 

 Kemudian dia berkata: Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan : قَبَل: فَأَْخبِْروِي َعِه انسَّبَعتِ 

kejadiannya) 

 Beliau bersabda:  Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang : قَبَل: َمب اْنَمسئُُىُل َعْىَهب بِأَْعهََم ِمَه انسَّبئِمِ 

bertanya. 

Maknanya adalah bahwa baik yang ditanya (yakni Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam) 

dan yang bertanya (yakni laki-laki yang pada hakikatnya adalah malaikat Jibril), keduanya 

sama sama tidak mengetahui kapan pastinya terjadi kiamat. Pengetahuan mereka sama-sama 

terbatas. 

Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Al Quran: 
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ِ
ْ
يَهاِِلَىق ِ

ّ
َجل ًُ يَِلِ ُمَهاِِعْىَدَِرّبِ

ْ
َماِِعل ْلِِئهَّ

ُ
اَنُِمْزَشاَهاِق ًَّ

َ
اَعِتِأ ِالصَّ ًِ َوَِع

َ
ىه

ُ
ل
َ
ْصأ ِتَهاِِئَلُِهَىٌَِ  

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: 

“Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun 

yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.” (QS. Al A’raf, 7: 187) 

Ayat lainnya: 

اَنُِمْزَشاَهاِ) ًَّ
َ
اَعِتِأ ِالصَّ ًِ َوَِع

َ
ىه

ُ
ل
َ
ْصأ َزاَهاِ)24ٌَ

ْ
َِِٰل ًْ َذِِم

ْ
ه
َ
َوُِمْىَتَهاَهاِ)24(ِِفَُمِأ ىَِرّبِ

َ
22(ِِئل ) 

(orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah 

terjadinya? 43. siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? 44. kepada 

Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). (QS. An Naziat, 79: 42-44) 

Tanda-tanda As-Sa’ah (Kiamat) 

 Dia berkata:  Beritahukan aku tentang tanda-tandanya : قَبَل: فَأَْخبِْروِْي َعْه أََمبَراتِهب

Bagian ini menunjukkan bahwa walaupun Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam tidak 

mengetahui secara pasti datangnya kiamat, namun Allah Ta‟ala memberikannya keutamaan 

dengan mengetahui tanda-tanda datangnya kiamat. Dan, ini merupakan kekhususan bagi 

Beliau saja, tidak pada umatnya. Oleh karena itu banyak di antara  ulama Islam yang 

mengumpulkan hadits-hadits dan juga penjelasannya tentang tanda-tanda dan peristiwa-

peristiwa yang mendahului datangnya kiamat. 

Imam Bukhari dalam Shahihnya menulisnya dalam Kitab Al Fitan (Berbagai Huru Hara), 

Imam Muslim dalam Shahihnya menulisnya dalam Kitabul Fitan wa Asyrath As 

Saa‟ah (Berbagai Huru Hara dan Tanda-Tanda Kiamat), dan kitab hadits dari imam lainnya. 

Begitu pula hadits-hadits tanda-tanda kiamat beserta pejelasannya seperti yang ditulis oleh 

Imam Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah pada sub bab Al Fitan wal Malahim, juga 

Syaikh Yusuf Abdullah Yusuf Al Wabil dengan kitabnya Asyratus Saa‟ah. Kedua buku ini 

sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 

 beliau bersabda:   Jika seorang hamba melahirkan tuannya :قَبَل: أَْن تَِهدَ األََمتُ َربَّتََهب، 

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud ungkapan ini. Di antara mereka ada 

yang memaknai bahwa saat itu kaum muslimin berhasil menguasai negeri-negeri kafir, 

mengalahkan kaum musyrikin, dan banyak futuhat (penaklukan) yang mereka raih. Seakan, 

posisi mereka yang tadinya anak dari budak wanita (Al Amah), justru anak itu menjadi tuan 

bagi budak tersebut. 

Sedangkan yang lainnya memahami bahwa saat itu kondisi manusia sudah sangat rusak 

sampai wanita (budak) dijual   anak-anaknya sendiri sehingga keberadaan mereka ditangan 

pembelinya membuat ragu-ragu para pembelinya. Demikianlah tanda kiamat yang 

menunjukkan kebodohan mereka atas keharaman menjual  ibu mereka sendiri. Ada juga yang 

mengatakan itu menunjukkan banyaknya kedurhakaan anak kepada orang ibunya, mereka 



Page 22 of 26 
 

memperlalukan ibu mereka seperti tuan terhadap budaknya, merendahkan dan 

memakinya.[11] 

 dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan  tak :  َوأَْن تَري اْنُحفَبةَ انعَُراة انعَبنَتَ ِرَعبَء انشَّبءِ 

berpakaian,  fakir dan penggembala domba 

Kalimat ini menggambarkan seseorang yang fakir, disebutkannya penggembala domba 

menunjukkan posisi mereka yang paling lemah di antara penduduk gurun pasir, berbeda 

dengan pemilik Unta yang biasanya bukan orang-orang fakir.[12] 

ْىيَبنِ يَتََطبَونُْىَن فِي انبُ  :  (kemudian)  berlomba-lomba meninggikan bangunannya 

Imam Ibnu Daqiq Al „Id mengatakan: “Pada hadits ini dimakruhkan  ajakan terhadap  hal-hal 

yang tidak dibutuhkan, berupa memanjangkan bangunan dan meninggikannya. Telah 

diriwayatkan dari Nabi Shallallahu „Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda; 

اِبِ ََ
ُّ
اِالت

َ
َعُهِفِيِهذ َُ َِماَِو

َّ
ْيٍءِِئَل

َ
ِش  ّلِ

ُ
ِآَدَمِفِيِم ًُ َجُزِاْب

ْ
إ ًُ  

“Akan diberikan pahala bagi anak Adam dalam segala hal kecuali apa-apa yang 

diletakannya (dibangunkannya) pada tanah ini.”[13] 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi, dengan lafaz: 

ِبَىاِءِ
ْ
اَىِِفيِال

َ
ْوِق

َ
اَبِأ ََ

ُّ
ِالت

َّ
َهاِِئَل

ّ
ِل
ُ
ِخِهِم

َ
ق
َ
ف
َ
ُجُلِِفيِه َجُزِالزَّ

ْ
إ ًُ  

“Seseorang akan diberika pahala pada semua nafkahnya kecuali tanah.” Atau dia berkata: 

“pada bangunan.” 

Imam At Tirmidzi mengatakan:  hasan shahih. (Sunan At tirmidzi No. 2483) 

Beberapa Catatan Faidah Hadits 

1. Membaur di masyarakat adalah kebiasaan para Nabi dan Rasul. Hal ini ditunjukkan 

oleh perkataan bahwa dia dan para sahabat duduk-duduk bersama 

Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam. 

2. Adab menemui orang terhormat atau ahli ilmu. Yakni dengan menggunakan pakaian 

yang sopan, rapi, dan bersih, serta penampilan yang baik. Serta gaya duduk yang 

pantas dilakukan di depan mereka. 

3. Dalam berbagai riwayat hadits ini, laki-laki itu datang tidak mengucapkan Salam. Hal 

ini menunjukkan bahwa –secara fiqih- mengawali ucapan salam ketika berjumpa 

adalah tidak wajib, tetapi sunah. Namun, menjawab salam adalah wajib. 

4. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Malaikat bisa menjumpai manusia dalam wujud 

manusia pula. 

5. Dibolehkan mengambil pelajaran dari „sandiwara‟. Apa yang dilakukan oleh Jibril 

yang menjelma menjadi laki-laki, secara zahir menunjukkan dia menanyakan hal-hal 
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penting kepada Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam, seakan dia tidak tahu. 

Namun, sebenarnya dia tahu 

6. Ajakan agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, yakni dengan merasakan 

kehadiran Allah dan pengawasanNya. Tentunya, juga berlaku untuk pekerjaan 

duniawi. 

7. Keterbatasan pengetahuan makhluk Allah Ta‟ala atas terjadinya kiamat dan hal-hal 

ghaib. 

8. Berlomba-lomba meninggikan bangunan yang tidak dibutuhkannya adalah keburukan. 

9. Ini menunjukkan manfaat berkumpul bersama orang-orang shalih dan ahli ilmu. 

 

CATATAN KAKI: 
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PENJELASAN RISALAH NAHWAN NUR (BAG. 1) 

 

TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN 

Dalam kehidupan masyarakat, apalagi pada masyarakat Islam yang memiliki misi sangat 

mulia dalam hidupnya, pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam 

perjalanan jauh (safar) tiga orang, satu di antara mereka harus diangkat sebagai pemimpin 

perjalanan, sementara shalat yang diikuti oleh orang banyak baru disebut shalat berjamaah 

manakala ada imam (pemimpin) dan makmum. Oleh karena itu, ketika Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam wafat, yang pertama dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin 

yang menggantikan beliau, sehingga jenazah Rasul shallallahu „alaihi wa sallam tidak begitu 

mendapat perhatian. Ini menunjukkan betapa kedudukan pemimpin sedemikian penting. 

Karena itu baik dan tidaknya suatu organisasi, jamaah dan bangsa salah satunya sangat 

tergantung kepada pemimpin. 

Namun, di dalam Islam, kesempatan menjadi pemimpin bukanlah untuk meraih popularitas 

kekayaan yang banyak, apalagi untuk mengacaukan dan memperburuk kehidupan 

masyarakat, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan untuk 

menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam, karenanya seorang pemimpin harus mampu 

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Taala. Rasulullah saw 

bersabda: 

ِخِهِ َُّ َِرِع ًْ ْوٌىَِع ُ
ْمِِمْصإ

ُ
ن
ُّ
ل
ُ
ْمَِراٍعَِوم

ً
ن
ُّ
ل
ُ
 م

“Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang 

kepemimpinannya.” 

Karena kedudukan pemimpin yang begitu strategis, maka Hasan AI-Banna telah berkirim 

surat kepada sejumlah tokoh, baik tokoh-tokoh pemimpin struktural seperti kepala negara dan 

pemerintahan seperti Raja Farouq I yang berkuasa atas Mesir dan Sudan, Mustafa An Nahhas 

sebagai Perdana Menterinya serta kepada para penguasa di negeri-negeri muslim lainnya, 

maupun tokoh-tokoh pemimpin non struktural di tengah-tengah masyarakat yang pendapat-

pendapat mereka didengar serta perilaku mereka menjadi panutan umat. 

Masa Transisi 

Dalam risalah (surat) yang dikirim kepada para pemimpin dunia itu, Hasan AI Banna 

mengingatkan bahwa masa yang paling rawan dalam kehidupan umat adalah ketika 

berlangsungnya masa peralihan. Karena saat itulah ideologi kehidupan yang baru 

diberlakukan, langkah-langkah ke depan mulai digariskan dan nilai-nilai kehidupan 

dibangun. 

Perjalanan kehidupan masyarakat kita hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali 

masa transisi dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain mulai dari kondisi terjajah hingga 

meraih kemerdekaan. Namun kemerdekaan ternyata belum mengakhiri persoalan-persoalan 

mendasar dalam kehidupan masyarakat, termasuk sebagai masyarakat muslim. 
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Kepemimpinan yang tidak amanah membuat penderitaan, kesulitan dan keterkungkungan 

kembali dialami sebagaimana pada masa terjajah bahkan mungkin lebih berat lagi pada sisi-

sisi tertentu. 

Oleh karena itu, masa transisi merupakan masa yang sangat genting,  dan sangat menentukan 

bagi masa depan yang lebih baik, karenanya para aktivis dakwah harus mengambil peran 

kepemimpinan sesuai dengan potensi, kemampuan dan bidangnya masing-masing guna 

memberi arah bagi masa depan masyarakat yang Islami. 

Salah satu peran yang harus dimainkan pada masa transisi adalah memberi arah bagi 

perencanaan kehidupan bangsa yang matang dan jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Di 

sinilah letak pentingnya bagi kita untuk memahami situasi dan kondisi yang dirasakan oleh 

masyarakat sekaligus kita ketahui potensi atau sumber daya yang mereka miliki. Manakala 

perencanaan dirumuskan dengan memahami situasi dan kondisi masyarakat, maka 

kematangannya tercermin pada perencanaan yang realistis sehingga bisa diwujudkan dalam 

kehidupan nyata. 

Di Persimpangan Jalan 

Ketika suatu masyarakat berada pada masa transisi, maka masyarakat itu berarti berada 

persimpangan jalan. Ada semacam kebingungan tentang jalan mana yang harus ditempuh dari 

sekian banyak jalan yang ada agar tidak sesat dari jalan yang semestinya. Bila dalam kondisi 

itu jalan yang ditempuh salah, maka sangat fatal akibat yang akan diderita umat pada masa 

mendatang. 

Dalam situasi dan kondisi umat seperti itu, Hasan AI Banna menggariskan dua jalan penting 

yang harus ditempuh. 

1. Membebaskan umat dari berbagai belenggu penindasan sampai umat Islam 

memperoleh kembali kemerdekaannya. Untuk itu, ada empat hal yang harus mendapat 

perhatian: Pertama, membebaskan umat dari belenggu politik yang melilitnya. Kedua, 

menghadang atau memerangi peradaban materialis. Ketiga, menegakkan sistem Islam 

yang menyeluruh dan Keempat, memimpin dunia serta memberikan bimbingan 

kepada manusia yang baik dan benar. Manakala hal ini sudah berhasil, maka umat 

bisa mengekspresikan diri sebagai seorang muslim secara kaffah untuk selanjutnya 

kebebasan pimpinan yang pernah dimiliki bisa diperolehnya kembali. Kehidupan 

yang Islami pun bisa terlaksana, baik dalam aspek pribadi, keluarga, masyarakat 

maupun bangsa. 

2. Melakukan rekonstruksi umat agar mampu bersaing dengan umat lain, bahkan bisa 

memimpin mereka. Untuk itu, beberapa prinsip penting harus diwujudkan. Pertama, 

memiliki kekuatan motivasi pribadi yang bersumber dari akidah Islamiyah. Kedua, 

memiliki persiapan mental/rohani yang baik sehingga mampu mengendalikan hawa 

nafsu. Ketiga, memerangi rasialisme sehingga yang berkembang adalah ukhuwah, 

solidaritas dan emansipasi antara pria dengan wanita secara 

benar. Keempat, menyiapkan individu yang memiliki akhlak, keilmuan dan 

ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan umat. Kelima, melindungi hak-hak asasi 

manusia, baik moril maupun material. Keenam, memelihara stabilitas negara dengan 

mencegah dan menumpas tindakan separatis dan kriminal. Ketujuh, menjaga 
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kedaulatan dan batas-batas negara. Karenanya harus selalu digelorakan semangat 

jihad dan Kedelapan, mewujudkan tanggung jawab membangun peradaban dengan 

menyebarkan serta memperlihatkan prinsip-prinsip kebenaran Islam. 

Keistimewaan Islam 

Sebagai aktivitas yang harus memimpin dan membawa umat kepada Islam, maka satu hal 

yang harus kita sadari bahwa Islam merupakan agama yang istimewa dan tidak perlu kita 

ragukan sedikit pun kemampuannya dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Menurut 

Imam Hasan AI Banna, ada sejumlah alasan mengapa kita harus begitu yakin untuk bisa 

membawa umat ke arah yang lebih baik. Pertama, kebenaran manhaj Islam telah teruji dan 

sejarah telah menjadi saksi atas keunggulannya. Kedua, manhaj Islam telah berhasil 

mencetak umat yang unggul, paling kuat, paling utama, paling kasih sayang dan paling 

diberkati di antara bangsa-bangsa yang ada. Ketiga, Kesucian manhaj Islam membuat Islam 

begitu mudah diterima, dipahami dan dilaksanakan, apalagi Islam juga memberikan 

bimbingan kepada umatnya untuk mencintai bangsa dan tanah airnya. Keempat, manhaj 

Islam mengokohkan persatuan. Dan Kelima, manhaj Islam bersifat sempurna dan 

menyeluruh. 

Kondisi Peradaban Barat 

Dengan penggambaran yang sedemikian jelas di atas, akan terasa sangat aneh apabila ada 

pemimpin di dunia Islam yang masih mau melirik dan merujuk kepada kehidupan masyarakat 

Barat dengan segala konsepnya yang rancu dalam menata kehidupan masyarakat dan ini bisa 

dirasakan dan disaksikan dalam kehidupan Barat kontemporer. Barat dengan kemajuan ilmu 

dan teknologinya ternyata sedang berada di ambang kebangkrutan peradaban. Bahkan, derita 

kehancuran Barat tidak hanya dirasakan akibatnya oleh orang barat dan mereka yang hidup di 

negara-negara Barat, tapi juga umat manusia yang hidup di Timur. 

Contoh dari kehancuran peradaban Barat ini sangat banyak, meskipun kadangkala 

masyarakat kita pada umumnya tidak menyadari hal itu. Misalnya, pertama, ketika Barat 

mendengungkan keamanan dunia, justru mereka yang membangun instabilitas di banyak 

negara seperti di Timur Tengah. Kedua, ketika mereka memperjuangkan penegakan hak-hak 

asasi manusia, justru mereka melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia seperti 

yang mereka lakukan di Irak. Ketiga, ketika mereka ingin membangun masyarakat yang 

bermartabat, justru masyarakat mereka sudah tidak memiliki martabat lagi, bahkan martabat 

yang lebih rendah dari binatang. Tegasnya, masih banyak contoh-contoh nyata dari 

kehancuran Barat lainnya. 

Oleh karena itu, dunia sedang menanti kepemimpinan Islam yang damai, adil dan beradab 

sebagaimana yang pernah terwujud berabad-abad yang lalu, karenanya pemimpin Islam harus 

menyadari hal ini sehingga dalam kepemimpinannya mau menjadikan Islam sebagai 

pedoman dan tuntunan. 

Wallahu a‟lam 

 


