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PERANG UHUD 

Latar Belakang 

Perang Uhud terjadi pada Bulan Syawal Tahun 3 Hijriyah. Dilatarbelakangi 

keinginanQuraisy untuk  membalas dendam atas kekalahan besar yang dialaminya pada 

perang Badar. Quraisy berambisi untuk mengembalikan martabat mereka di antara semua 

kabilah Arab dan berupaya membuka kembali jalur perdagangan menuju negeri Syam yang 

berhasil ditutup oleh umat Islam. 

Persiapan Quraisy 

Quraisy menyiapkan pasukan yang berjumlah besar dan bekal yang sangat banyak, meminta 

bantuan kabilah-kabilah yang bisa mereka gerakkan untuk ikut berperang, juga para pengikut 

mereka yang terdiri dari budak-budak Habsyi. Mereka juga mengirim beberapa orang untuk 

mengumpulkan lelaki arab yang menyerupai gerakan wajib militer saat ini, sebagai persiapan 

untuk melakukan penyerangan besar. 

Seluruh kaum Quraisy keluar bersama para wanita mereka menuju Madinah di bawah tiga 

panji. Panji yang terbesar dikomando oleh Thalhah Bin Abu Thalhah dengan jumlah pasukan 

sebanyak 3000 orang. 100 orang dari mereka berasal dari Tsaqif penduduk Thaif. Sisanya 

penduduk Makkah, mulai dari pemuka kaum hingga para hamba sahaya. Mereka membawa 

perlengkapan perang dan senjata yang sangat banyak. mereka menggiring 200 ekor kuda dan 

3000 ekor keledai. Bahkan di antara mereka terdapat 700 orang pasukan yang memakai baju 

perang. Dan Abu Sofyanlah yang menjadi panglima pasukan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Bermusyawarah dengan umat Islam 

Berita Keberangkatan Quraisy Bocor. Berita ini sampai kepada Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam melalui pamannya Abbas Bin Abdul Mutthalib. Beliau mengirim surat kepada 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam melalui seorang lelaki dari kabilah Ghifar yang 

mengabarkan secara mendetail tentang keluarnya pasukan Quraisy yang diperkirakan sampai 

ke Madinah dalam tiga hari. 

Pendapat sahabat terpecah dan berbeda, antara keluar menghalau musuh atau tetap bertahan 

melawan musuh dari dalam benteng Madinah. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam sendiri  berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membiarkan orang kafir 

Quraisy tetap di luar kota. Namun kebanyakan pemuda Islam memilih keluar untuk 

menggempur musuh ditempat mereka singgah. Agar mereka tahu bahwa kaum muslimin 

tidak pengecut dan tidak takut menghadapi musuh. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam terus menyampaikan pendangannya seraya bersabda: “Sungguh saya khawatir kalian 

mengalami kekalahan.” 

Namun mereka bersikeras untuk tetap keluar. Akhirnya Rasulullah mengalah shallallahu 

„alaihi wa sallam dan mengikuti pendapat mayoritas. Al-Maqrizi
1
 berkata: “Ketika mereka 

                                                           
1
 Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir 

di desa Barjuwan, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365 M). Sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah seperti 
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enggan kecuali dengan cara itu, Rasulullah menunaikan shalat Jum‟at bersama manusia. 

Beliau menasehati dan memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh dalam berjihad, 

dan mengabarkan bahwa kemenangan akan mereka raih jika mereka bersabar. Orang-orang 

merasa gembira untuk keluar melawan musuh, walaupun banyak dari mereka yang tidak 

senang dengan keputusan tersebut.” 

 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Bertekad untuk Perang 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam keluar menemui mereka dengan segala 

perlengkapan perang sambil menggenggam pedang di tangannya. Orang-orang yang semula 

mengusulkan untuk melawan musuh di luar Madinah menghampirinya seraya 

berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah pantas bagi kami menyalahimu. Lakukanlah apa yang 

terbaik menurutmu. Tidak layak kami mendesakmu. Segala urusan hanyalah kepada Allah 

kemudian kepadamu.” 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menjawab dengan tegas: “Saya telah mengajak 

kalian untuk melakukannya, namun kalian tidak setuju. Tidaklah pantas bagi seorang nabi 

apabila telah mengenakan baju perangnya, untuk membukanya kembali hingga Allah 

memberikan keputusan antara dia dan musuhnya. Perhatikan apa yang aku perintahkan 

kepada kalian, kemudian patuhilah! Kemenangan akan kalian raih selama kalian bersabar.” 

Sikap Orang-orang Munafik dan Yahudi 

Kaum muslimin berangkat menuju bukit Uhud. Ketika mereka sampai di Syaikhain – nama 

tempat sebelum Uhud – Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melihat satu pasukan yang 

memisahkan diri. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bertanya: “Siapakah 

mereka?” Sahabat menjawab: “Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan 

Ibnu Ubay.” Maka Rasullah pun menolak mereka ikut perang. 

Tiba-tiba Abdullah Bin Ubay Bin Salul memisahkan diri bersama dengan 300 orang pasukan. 

Ia berkata: “Akankah Rasulullah menentangku dan mengikuti pendapat para pemuda?”. 

Kemudian ia  kembali ke Madinah bersama dengan sepertiga pasukan. Begitulah yang kita 

saksikan dari sikap pimpinan orang-orang munafik Abdullah bin Ubay Bin Salul. Ia kembali 

ke Madinah setelah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menolak orang-orang Yahudi 

untuk ikut perang. 

Komando kepada Pasukan Pemanah 

Kini bersisa bersama Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam kekuatan yang terdiri dari 700 

pasukan. Kekuatan ini yang akan menghadapi kekuatan musuh yang berjumlah kira-kira 3000 

pasukan. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menempatkan pasukan panah yang 

berjumlah 50 orang di atas gunung dan menunjuk Abdullah Bin Jubair sebagai komandannya. 

Rasulullah memberikan perintah tegas kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat baik 

dalam kondisi menang atau kalah. Beliau berpesan kepada sang komandan: “Hujani pasukan 

                                                                                                                                                                                     
fiqh, hadits, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada massanya. Tokoh terkenal yang sangat 
mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun (seorang ulama besar, penggagas ilmu sosial dan ekonomi) 
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berkuda musuh dengan anak panah. Jangan biarkan mereka menyerang kami dari belakang 

ketika kami menang atau sedang terdesak. Tetaplah di tempat dan jangan sampai kami 

diserang dari arahmu!” 

Quraisy  Menyiapkan Barisan 

Pasukan Quraisy mulai menyiapkan barisan mereka. Khalid Bin Walid berada di bagian 

sebelah kanan pasukan, Ikrimah Bin Abu Jahal di sebelah kiri, dan panji perang diserahkan 

kepada Abdul „Uzza Talhah Bin Talhah. Sedangkan para wanita berjalan di antara barisan 

tentara sambil menabuh rebana dan gendang untuk membangkitkan izzah, mengobarkan rasa 

perlawanan dan semangat berperang. 

Putaran Pertama 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengangkat pedang yang ada ditangannya seraya 

berkata: “Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya?” Maka majulah beberapa 

orang sahabat. Namun Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam  tidak memberikannya 

kepada mereka hingga Abu Dujanah bangkit dan bertanya: “Apa haknya wahai 

Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Hendaknya engkau menebaskannya kepada musuh 

sampai tumbang.” Kemudian ia mengambil pedang itu, mengeluarkan kain merah dan 

mengikatkannya di kepalanya. Selanjutnya ia melangkah aneh di antara dua barisan sahabat. 

Ketika Rasulullah menyaksikannya, beliau bersabda: “Gaya jalan yang dimurkai Allah 

kecuali di tempat ini.” 

Pasukan Quraisy menyerang pasukan muslim dengan sangat dahsyat yang diperkuat oleh 

pasukan berkuda dari sebelah kanan, di saat yang bersamaan Ikrimah Bin Abu Jahal –yang 

memimpin pasukan dari sebelah kiri- berusaha untuk menghancurkan pasukan muslim dari 

arah mereka. Barisan musuh bergerak bak gelombang, kemudian terjadi pertempuran sengit. 

Namun hujan panah dan batu menimpa pasukan Quraisy. 

Hamzah Bin Abdul Muttalib meneriakkan seruan perang pada hari Uhud : Musnahkan! 

Musnahkan! Teriakan itu menggetarkan hati pasukan Quraisy. Terjadi duel antara Talhah bin 

Abu Talhah dan Ali bin Abu Thalib , yang kemudian dimenangkan Ali. 

Abu Dujanah yang memegang pedang Rasulullah menerjang maju. Di kepalanya terdapat 

ikatan kematian. Tidaklah ia melewati seorang musuh kecuali ia membunuhnya, hingga ia 

mampu memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. 

Pasukan Musyrikin Terdesak! Mereka berusaha kembali menyerang. Namun tertahan oleh 

siraman anak panah yang dilepaskan oleh pasukan pemanah yang melukai kuda atau orang. 

Pasukan kuda lari tunggang langgang yang menyebabkan pasukan musuh menjadi kocar-

kocir. Pada saat itu, pasukan kaum muslimin menyerang ke jantung pertahanan pasukan 

Quraisy setelah mengalami kekalahan dan jatuhnya semua pembawa panji Quraisy satu 

persatu hingga mencapai sembilan orang. Tidak ada seorangpun mampu mendekati panji itu 

hingga kejiwaan pasukan Quraisy melemah, semangat juang mereka kembali ambruk, barisan 

mereka menjadi kocar-kacir, dan akhirnya mereka tampak kewalahan dan ingin kabur 

meninggalkan medan perang. Para wanita mereka terkepung. Mereka menangis dan mundur 

karena takut. 
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Hamzah Mati Syahid 

Pada perang Badar Hamzah membunuh Utbah, Bapak dari Hindun Istri Abu Sufyan dan 

membunuh saudaranya. Kemudian Hindun menjanjikan hadiah besar kepada Wahsyi Al-

Habsyi. Ia adalah budaknya Jubair Bin Muth‟im yang sangat mahir melempar tombak. 

Hindun merayunya untuk membunuh Hamzah, dan tuannya berjanji akan memerdekakannya 

jika ia berhasil. Pada perang ini Wahsyi berhasil membunuh dengan menghujamkan tombak 

yang merenggut nyawa Hamzah. 

Putaran Kedua 

Kaum muslimin merasa gembira dengan kemenangan yang mereka wujudkan. Mereka silau 

melihat harta rampasan perang yang berserakan di medan perang memenuhi lembah, yang 

telah ditinggal pergi oleh orang-orang musyrik. Mereka mulai mengumpulkan apa yang bisa 

mereka kumpulkan, hingga mereka lengah untuk mengejar musuh dan menghancurkan 

kekuatan mereka secara totalitas. 

Ketika pasukan pemanah yang berada di atas bukit menyaksikan kawan-kawan mereka 

mengumpulkan ghanimah, sebagian berbisik kepada sebagian yang lain untuk turun 

bergabung dengan pasukan lainnya dan mengumpulkan harta rampasan. Sebagian yang lain 

tidak setuju seraya mengingatkan perintah dan pesan sang panglima tinggi 

Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam untuk tidak meninggalkan tempat dalam kondisi 

apapun, baik menang ataupun kalah. Sang komandan Abdullah Bin Jubair meminta mereka 

untuk tidak melanggar perintah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Namun kebanyakan 

mereka melanggarnya dan yang tetap di tempat hanyalah sembilan orang. Selebihnya turun 

dan ikut serta mengumpulkan harta rampasan. 

Terjadinya Kekalahan 

Khalid Bin Walid yang mendapatkan peluang emas ketika menyaksikan pasukan Islam sibuk 

mengumpulkan harta rampasan di medan perang dan mereka telah membuang senjata. 

Kemudian dia menyerang pasukan pemanah yang masih bersisa hingga gugur sebagai 

syuhada‟. Pasukan Quraisy yang menyimpan kusumat mencabik-cabik jasad mereka, 

selanjutnya mereka menggempur pasukan Islam dari belakang. Khalid membekali setiap 

pasukan berkuda dengan pedang, sehingga kondisi perang menjadi terbalik. Pasukan Islam 

terpecah dan kocar-kacir di mana-mana. Tentara muslim membuang harta rampasan yang 

telah terkumpul di tangannya, dan kembali mengambil senjatanya berusaha mengadakan 

perlawanan. Namun pasukan Quraisy yang berjumlah besar berhasil memperok porandakan 

barisan umat Islam. Pasukan Islam pun mengalami kekalahan. 70 orang dari mereka gugur 

sebagai syuhada. Membuat mereka berperang mati-matian tanpa kendali. Kini kondisinya 

menjadi kacau. Tiba-tiba ada yang berteriak bahwa Muhammad telah terbunuh. Pada saat 

itulah kekacauan menimpa semua pasukan Islam, gempuran musuh semakin keras, semua 

pasukan tergoncang membuat mereka menebas satu sama lain membabi buta karena rasa 

lengah dan panik yang menimpa mereka. 
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Pasukan Musyrikin berhasil menyerang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

Ketika mendengar berita kematian Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam, pasukan 

Quraisy langsung menyerbu ke arah di mana beliau berada. Kala itu Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam hanya dikelilingi 14 orang sahabat yang berusaha melindunginya dengan 

jiwa-jiwa mereka. 

Pasukan musyrikin berhasil mendekati posisi Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Salah 

seorang dari mereka melemparkan batu yang berhasil melukai hidung dan gigi depannya, 

melukai wajah dan kedua bibirnya hingga dua bulatan besi yang menutupi mukanya masuk 

melukai bagian atas pipinya. Beliau terperosok ke dalam lobang yang dibuat oleh orang-

orang musyrik. Serta merta Ali Bin Abu Thalib meraih tangannya dan Talhah bin Ubaidillah 

membantu menaikkannya. Kemudian terus melangkah mendaki gunung Uhud bersama para 

sahabat. Selamatlah mereka dari gempuran musuh yang dengan gigih mendesaknya. 

Pengorbanan Para Sahabat 

Ketika pasukan muslimin mengalami kekalahan, Nusaibah binti Ka‟ab meninggalkan 

tugasnya memberi mimun. Kemudian ia menghunus pedang dan berperang melindungi 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Ia ikut melempar panah hingga badannya terluka. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah berkata tentangnya: “Tidak seorang pun 

mampu melindungiku saat itu seperti yang dilakukan oleh Nusaibah Binti Kaab.” 

Abu Dujanah berdiri melindungi Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam dengan badannya. 

Ia merunduk ke arah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam membiarkan punggungnya 

menjadi sasaran panah. 

Sementara Saad Bin Abu Waqash berdiri di sampingnya terus membidik panah ke arah 

musuh. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memberikan anak panah kepadanya seraya 

berkata: “Lemparkan, ayah dan ibuku akan menebusmu!” 

Anas Bin Nadlar ketika melihat sebagian sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar 

tertunduk sedih karena menduga Rasulullah betul-betul telah gugur, ia berkata: “Apa yang 

membuat kalian tertunduk?” Mereka menjawab: “Rasulullah telah terbunuh.” Ia bertanya 

kembali: “Apa yang akan kalian perbuat untuk kehidupan setelahnya? Bangkitlah dan 

gugurlah sebagaimana beliau gugur!” Kemudian Anas kembali berperang dengan penuh 

kegigihan. Ia menggempur musuh dengan cara yang tiada tara dan ia baru gugur setelah 

terkena 70 pukulan senjata musuh. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Selamat 

Orang-orang Quraisy yakin bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam telah mati. 

Mulailah Abu Sufyan memeriksa mayatnya di antara mayat-mayat pasukan yang terbunuh. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak 

menyangkal berita kematiannya agar orang-orang Quraisy tidak kembali menyerangnya. 

Namun seorang sahabat, Kaab Bin Malik,  melangkah ke arah Abu Dujanah dan teman-
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temannya. Saat itu ia tahu bahwa Rasulullah belum terbunuh, kemudian berteriak 

lantang: “Wahai kaum muslimin, bergembiralah! Ini dia Rasulullah.” 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam berisyarat kepadanya untuk diam. Namun kabar 

gembira telah menyeruak ke dalam hati kaum muslimin yang kemudian bangkit mengitari 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ali, 

Zubar Bin Awwam dan para sahabat yang lain. 

Ubay bin Khalaf Tewas! 

Orang-orang musyrik tidak membenarkan teriakan ini. Mereka mengiranya hanya sebagai 

panggilan untuk menyatukan kembali pasukan Islam dan semangat mereka yang sedang 

tercerai berai. Namun sebagian pasukan Quraisy bergerak menyusul Rasulullah dan 

rombongannya. Ubay Bin Khalaf berhasil menyusul mereka dan berteriak: “Hei, mana 

Muhammad? Saya tidak boleh selamat jika dia selamat.” Kemudian Rasulullah menikamnya 

dengan tombak yang membuatnya menggelepar-gelepar di atas kudanya. Kemudian ia 

kembali dan tewas di tengah perjalanan. 

Perbuatan Keji Musyrikin 

Pasukan Quraisy menuai buah kemenangan. Mereka merasa telah berhasil menebus 

kekalahan yang mereka derita pada perang Badar. 

Hindun Binti Utbah bersama para wanita yang lain melangkah menuju mayat para syuhada 

untuk mencincang tubuh mereka. Mulailah mereka memotong telinga, hidung, dan membelah 

perut mayat para syuhada. Sedangkan Hindun mencabut jantung Hamzah Bin Abdul 

Muttalib, kemudian mencabik-cabiknya dengan giginya dengan penuh rasa kebencian yang 

mendalam kepadanya. Hal serupa dilakukan oleh para lelaki Quraisy. 

Keluar menuju Hamra’ al-Asad 

Ketika Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam kembali ke Madinah, ia mendapat 

penduduknya yang terdiri dari orang Yahudi, orang-orang munafiq dan musyrikin tidak dapat 

menyembunyikan kegembiraan mereka mendengar kaum muslimin mengalami kekalahan. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menilai bahwa membiarkan keadaan seperti ini akan 

melemahkan pengaruh umat Islam di semenanjung arabia, dan bisa menjadi pemicu orang-

orang musyrik merecehkan islam. Sudah tentu hal itu mengandung bahaya besar bagi Islam 

dan umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah menyusun rencana untuk melakukan serangan balik 

yang bisa meringankan beban kekalahan pada perang Uhud, mengembalikan kekuatan jiwa 

kaum muslimin, mengembalikan pamor dan kekuasaan Islam di hati orang-orang yahudi dan 

kaum munafiqin. 

Pada hari Ahad, tepatnya malam ke 16 bulan Syawwal. Pasukan muslimin keluar untuk 

mengusir musuh. Pasukan yang keluar bersama Rasulullah hanyalah orang-orang ikut dalam 

perang Uhud. Mereka keluar sampai ke Hamra‟u al-Asad. 
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Sementara Abu Sufyan dan pasukannya sedang berada di Rauhah. Abu Sufyan mengira 

bahwa kaum muslimin datang dari Madinah dengan kekuatan baru, sehingga ia takut untuk 

menghadapi mereka. 

Abu Sufyan mulai berpikir dan menimbang. Kalau memutuskan untuk kabur, seluruh Arab 

akan mengatai mereka. Kalau ia kembali untuk menghadapi pasukan Islam, kemenangan 

belum tentu mereka raih. Pada saat itu, ia memilih menyusun makar dan tipu muslihat. 

Kemudian ia mengutus orang untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Quraisy telah 

memutuskan menuju Madinah untuk berperang dengan kaum muslimin. 

Beliau tidak merasa lemah dan menyerah. Melainkan beliau tetap di tempat selama tiga hari 

untuk menunjukkan kekuatan tekadnya untuk menghadapi tentara Quraisy. Akhirnya Abu 

Sufyan merasa putus asa dengan tipu muslihatnya dan pasukan Quraisy memilih kembali ke 

Makkah ketimbang kemenangan yang ingin mereka capai. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam juga akhirnya kembali ke Madinah dan mampu 

mengembalikan sebagian yang hilang pasca perang Uhud. 

****** 
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PENJELASAN RISALAH NAHWAN NUR (BAG. 2) 

Potensi Islam untuk Memberikan Solusi Terhadap Krisis Multi Dimensional 

Ketika krisis menimpa suatu negeri, bahkan menimpa umat manusia di dunia ini, umat Islam 

harus mengambil peran dan menawarkan konsep Islam untuk memberi solusi terhadap krisis, 

apalagi bila krisis itu disebut krisis multi dimensional. Dalam hal ini, Hasan Al Banna 

menyatakan, “Al-Qur‟an menawarkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan dengan 

jelas dan rinci sehingga bangsa manapun yang mau mengambilnya sebagai landasan hidup, 

niscaya ia akan memperoleh apa yang diinginkannya”. 

Sebagai agama yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna), Islam memberikan konsep-

konsep dasar bagi penyelesaian krisis multi dimensional yang menimpa umat manusia di 

suatu negeri. Konsep-konsep dasar itu akan kita bahas dalam tulisan yang singkat ini dengan 

merujuk pada pendapat Imam Hasan Al Banna. 

Islam dan Pembangunan Optimisme 

Salah satu persoalan yang amat mendasar bagi manusia untuk bisa keluar dari krisis adalah; 

apakah masyarakat itu masih memiliki rasa optimis atau tidak untuk bisa keluar dari krisis. 

Itu berarti, rasa optimis ini menjadi sesuatu yang amat penting dan Islam merupakan manhaj 

yang bisa menumbuhkan sikap optimisme untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Karena 

itu, Islam tidak membenarkan manusia berputus asa dari kemungkinan meraih kehidupan 

yang lebih baik, bahkan Al-Qur‟an menyebutkan bahwa orang yang tertindas di muka bumi 

ini akan diangkat oleh Allah dari ketertindasan, Allah berfirman yang artinya: Dan Kami 

hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak 

menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (QS 

28:5) 

Islam dan Izzah Kebangsaan. 

Dalam kondisi krisis, harus ditumbuhkan dalam diri ummat rasa bangga terhadap bangsanya 

yang mulia dengan segala keistimewaan dan sejarahnya yang indah. Kebanggaan (Izzah) ini 

akan tertanam pula pada jiwa generasi Islam hingga mereka siap mempertahankan kemuliaan 

bangsanya meskipun harus mengorbankan nyawa. Untuk itu, mereka siap berkarya bagi 

kebaikan dan kemajuan masyarakat bangsanya sebagai masyarakat dan bangsa muslim. 

Kebanggaan semacam ini hanya terdapat di dalam Islam, karena Allah Swt menggariskan 

dalam firman-Nya yang artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma‟ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada 

Allah (QS 3:102) 

Izzah kebangsaan pada bangsa muslim dengan landasan ayat di atas menjadi jauh lebih 

dalam, lebih mulia bahkan lebih sakral dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat 

ketimbang doktrin kebangsaan pada bangsa-bangsa sekuler lainnya. Dari sinilah, telah lahir 

kepemimpinan umat Islam atas masyarakat dunia yang adil, penuh kasih sayang secara 

sempurna yang belum pernah dilahirkan oleh bangsa lain. Sementara kebanggaan pada 

bangsa sekuler justru telah membangkitkan sikap permusuhan dari bangsa-bangsa yang 

lemah disebabkan tidak adanya keadilan dan kasih sayang. 
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Oleh karena itu, cinta tanah air menjadi sesuatu yang sangat penting dengan garis yang jelas 

sehingga harus dipertahankan kemuliaan dan kemerdekaannya. Pertama, wilayah geografis 

secara khusus. Kedua, berbagai negeri Islam, karena negeri-negeri itu pada hakikatnya adalah 

tanah airnya juga. Ketiga, berbagai wilayah bekas daulah Islamiyah yang telah diperjuangkan 

bagi tegaknya panji-panji Islam. Keempat, negeri-negeri muslim hingga mencakup seluruh 

dunia. 

Islam dan Jundiyah. 

Untuk mengatasi krisis, umat ini sangat dituntut untuk memiliki kekuatan yang besar, apalagi 

banyak persoalan termasuk di dalamnya perdamaian yang harus ditegakkan dengan kekuatan 

pasukan perang, Allah berfirman yang artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal 

berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal 

ia amat baik bagi kamu. Boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 

bagi kamu (QS 2:216) 

Dengan doktrin kemiliteran yang begitu mulia di dalam Islam, maka tidak ada konsep lain 

yang dapat menandingi kekuatan dan kejelasannya, yang sesuai dengan impian setiap 

panglima di medan perang, baik menyangkut keyakinan, tekad maupun harga dirinya. 

Kemiliteran dalam Islam pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian, keadilan, bahkan 

penegakan undang-undang dan hukum yang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis, 

karenanya kemiliteran dalam tugasnya tidaklah dibenarkan bila menghalalkan segala cara 

sebagaimana yang dilakukan oleh militer pada negara-negara Barat yang kafir dan sekuler. 

Jiwa keprajuritan yang merupakan jiwa perjuangan merupakan sesuatu yang harus 

ditumbuhkan pada masyarakat yang sedang mengalami krisis, sehingga semua pihak merasa 

bertanggung jawab untuk memperjuangkan kondisi kehidupan yang lebih baik. 

Islam dan Kesehatan Umum. 

Seiring dengan jiwa keprajuritan yang harus ditumbuhkan, amat diperlukan kesehatan dan 

kekuatan jasmani masyarakatnya dan ini lebih dituntut lagi bagi para pemimpinnya. Isyarat 

ini bisa kita kaji pada firman Allah yang terkait dengan Bani Israel dan pemimpinnya yang 

bernama Thalut, ayat tersebut artinya: Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu 

dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa (QS 2:247). 

Dengan demikian, kekuatan iman harus dibarengi dengan kekuatan fisik yang berarti 

kesehatan jasmani, inilah kondisi yang lebih baik dibanding dengan mu‟min yang lemah, 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ِعْيِف  ًِ الظَّ ِم
ْ
ؤ
ُ ْ
ًَ اإلا ْيٌر ِم

َ
ِىيُّ خ

َ
ل
ْ
ًُ ال ِم

ْ
ؤ
ُ ْ
إلا
َ
 ا

“Mu‟min yang kuat lebih baik dari mu‟min yang lemah” 

Dalam kaitan kesehatan jasmani inilah, seorang muslim harus memperhatikan dan memenuhi 

apa yang menjadi hak bagi tubuhnya, baik dalam pemenuhan makan dan minum, pencegahan 

terhadap penyakit serta pemeriksaan dan pengobatan penyakit. Bahkan dalam banyak 
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keterangan, Rasulullah Saw amat menganjurkan kepada umatnya untuk berolah raga guna 

menunjang kesehatan dan kekuatan jasmani. 

Islam dan Ilmu Pengetahuan. 

Untuk bisa mengatasi krisis, umat ini juga memerlukan ilmu yang banyak dan luas. Sehingga 

segala potensi yang sudah dimiliki seperti kesehatan, kekuatan militer dan kebanggaan 

terhadap bangsa dapat diarahkan pada tujuan yang benar. Karena itu, menuntut ilmu dan 

melakukan penelitian dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu menjadi kewajiban yang 

sejajar dengan kewajiban-kewajiban lain di dalam Islam dengan keutamaan yang besar. 

Karena sedemikian penting kedudukan ilmu, maka meskipun ada panggilan jihad, tidak 

semua kaum muslimin diharuskan pergi ke medan perang, tapi harus ada yang menekuni 

ilmu, baik untuk kepentingan penelitian maupun pengajarannya, Allah berfirman yang 

artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mu‟min itu pergi semuanya (ke medan peperangan). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS 

9:122). 

Manakala seseorang telah memiliki ilmu pengetahuan, maka itu menjadi modal yang sangat 

penting dalam mewujudkan rasa takutnya kepada Allah Swt, Allah berfirman yang 

artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya hanyalah ulama 

(QS 35:28). 

Islam dan Moralitas. 

Salah satu faktor yang membuat umat mengalami krisis yang besar adalah tidak dimilikinya 

akhlak yang mulia sehingga terjadi penyelewengan dan penyimpangan yang mengakibatkan 

timbulnya berbagai persoalan besar. Oleh karena itu, Islam bisa memberi kontribusi bagi 

upaya mengatasi krisis manusia karena Islam memiliki konsep akhlak yang sedemikian jelas 

yang didasari pada akidah yang kuat dan jiwa yang suci. Dari sinilah akan lahir perubahan-

perubahan besar, Allah berfirman yang artinya: Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada mereka (QS 13:11). 

Islam dan Ekonomi. 

Salah satu krisis yang sangat terasa dan perlu segera mendapat perhatian untuk mengatasinya 

adalah krisis di bidang ekonomi. Islam tidak mengesampingkan masalah ini, bahkan telah 

memberi kontribusi  dengan meletakkan dasar-dasar dan konsep-konsepnya secara jelas dan 

tuntas. Islam menekankan kepada umatnya untuk mencari harta secara halal, 

menggunakannya secara baik dan tidak menyerahkan urusan harta kepada orang yang belum 

sempurna akalnya, sedangkan bila manusia sudah mendapatkan harta, maka dia tidak boleh 

terbelenggu dengan harta itu dengan tidak mau menginfakkannya di jalan yang baik dan 

benar, namun bila harta itu dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak baik dan benar, maka itu 

berarti tindakan pemborosan (tabdzir) yang orangnya disebut dengan mubadzdzir. Di antara 

dalil yang bisa kita jadikan sebagai rujukan adalah: 
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Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang 

dijadikan Allah sebagai pokok  kehidupan (QS 4:5). 

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya yang karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (QS 17:29). 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

اِلِح  ُحِل الصَّ اِلُح ِللسَّ ٌُ الصَّ ا
َ ْ
 ِوْعَم اإلا

“Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang yang shaleh.” 

Islam dan Minoritas. 

Secara konsepsional, keberadaan Islam adalah untuk membawa kemaslahatan bagi manusia 

secara umum baik yang berhubungan dengan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa. 

Hal ini bukan hanya dikenal oleh masyarakat dunia, tapi juga bisa dirasakan ketika nilai-nilai 

Islam diberlakukan dalam kehidupan umat manusia, bahkan hal ini diakui oleh para ilmuwan 

jika mereka memiliki kejujuran ilmiah dari penelitian yang mereka hasilkan. 

Karena Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan bagi manusia, maka kalangan 

minoritas pada negeri-negeri muslim pun bisa merasakan itu dengan adanya jaminan hidup 

yang luas dan hak menjalankan keyakinan dan agama mereka. Adanya dugaan mayoritas 

menindas minoritas merupakan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali bila hal itu ditujukan 

kepada Islam, karena Islam bisa menghormati kalangan minoritas selama mereka mau hidup 

secara damai. Dalil yang menyatakan hal ini bisa dipahami dari firman Allah yang 

artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya 

melarang kamu menjadikan orang-orang yang memerangi kamu karena agama sebagai 

kawanmu, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. 

Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim (QS 60:8-9). 

Islam dan Barat 

Ketika umat Islam ingin keluar dari krisis yang menghinggapinya, maka mau tidak mau, 

umat Islam harus kembali kepada Islam, karena krisis itu terjadi justru karena umat Islam 

meninggalkan nilai-nilai Islam, namun pihak Barat seringkali tidak suka dan akhirnya 

berburuk sangka terhadap umat Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai solusi untuk 

mengatasi krisis. Sebenarnya Islam tidak pernah mempersoalkan hubungannya dengan Barat, 

bahkan bisa menjalin hubungan yang harmonis, namun Baratlah yang memperkeruh 

hubungan itu, padahal mereka sendiri yang menyatakan bahwa setiap negara bebas 

menentukan sistem ideologi yang akan dijadikan pijakannya sepanjang tidak merampas hak-

hak asasi bangsa lain. 
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Barat semestinya menyadari bahkan bisa merasakan bahwa Islam sebagai sistem kenegaraan 

adalah sistem yang paling mulia dan sakral, apalagi ideologi Islam bertujuan untuk 

melindungi dan menjaga kemuliaannya. Islam memerintahkan pemenuhan atas janji, dengan 

siapa pun janji itu dibuat selama mereka konsekuen dengan janji-janji tsb. (QS 17:34. 9:4-7). 

Setelah menyadari bahwa krisis umat terjadi karena umat meninggalkan Islam, maka menjadi 

kekeliruan yang besar bila kita ingin meniru Barat yang bangkit dan mencapai kemajuan 

dengan meninggalkan agama mereka. Hal ini karena Islam dengan agama mereka sangat jauh 

berbeda, mereka memang menjadi terbelakang karena terkungkung oleh agama mereka yang 

tidak bisa membawa kemajuan. 

Di samping itu, tokoh agama Islam dengan tokoh agama mereka juga sangat berbeda 

posisinya. Tokoh-tokoh agama Islam tidak berhak sedikit pun merubah prinsip-prinsip 

hukum di dalam Islam, sedangkan tokoh agama mereka memiliki kewenangan yang sangat 

besar hingga berhasil mengungkung mereka di bawah kekuasaan hawa nafsu para tokoh 

agama itu. Di sinilah letak kesalahan yang mendasar dari kalangan Barat dalam memandang 

tokoh-tokoh agama Islam yang mereka samakan dengan tokoh agama mereka. Sementara 

tokoh mereka senantiasa menindas warganya, bekerja sama dengan para perampas hak 

rakyat, memberikan perlakuan yang istimewa kepada para perampas hak rakyat itu serta 

membagi kedudukan dan keuntungan materi dengan mengabaikan kemaslahatan negara dan 

masyarakat. 

Seandainya pun ada tuduhan yang kuat dan memiliki data akurat pada tokoh-tokoh agama 

Islam, maka hal itu lebih kepada kebobrokan mentalitas sang tokoh, bukan karena konsep 

agama Islamnya. Karena Islam sama sekali tidak membenarkan tindakan mereka yang 

menggunakan agama untuk kepentingan mereka yang justru bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam. 

Terlepas dari persoalan itu, masih sangat banyak tokoh-tokoh agama Islam yang betul-betul 

bersih dari misi kotor dan kepentingan sesaat. Kita dapati begitu banyak kisah ulama-ulama 

yang dengan tulus ikhlas dan resiko yang sangat besar menentang segala bentuk kezaliman 

yang dilakukan oleh para penguasa. Bahkan kalau perlu hingga memanggul senjata. Dengan 

demikian, kesalahan para tokoh agama di Barat sama sekali tidak bisa disamakan dengan 

tokoh-tokoh agama Islam. 

Akhirnya, menjadi jelas bagi kita betapa Islam memiliki potensi yang begitu besar untuk 

membimbing manusia guna mencapai kehidupan yang sebaik mungkin, baik di dunia maupun 

di akhirat kelak, dan krisis yang melanda umat manusia di dunia sekarang ini hanya bisa 

diatasi secara komprehensif dengan ajaran Islam yang syamil dan kamil. 

Wallahu a‟lam 
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HADITS 3: RUKUN ISLAM (BAG. 1) 

> َطِمْعُذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٌَ ا
َ
َي هللُا َعْنُهَما ك اِب َزض ِ

َّ
ط

َ
ًِ ُعَمَس ْبً الخ ًِ َعْبِد هللِا ْب ْحَم

ِبْي َعْبِد السَّ
َ
ًْ أ > َُبِ َي َع ٌُ ُلْى ًَ  

 ًْ الِة، َوِإ اِم الصَّ
َ
ٌُ هللِا، َوِإك  َزُطْى

ً
َدا نَّ ُمَحمَّ

َ
 هللا َوأ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َهاَدِة أ

َ
ْمٍع> ش

َ
ى خ

َ
 ِِّّ ؤلِاْطالُم َعل

ََ اِة، َو
َ
و ِِ الصَّ َخا

 الِبْيِذ، َوَصْىِم َزَمَظاَن 

Dari Abu Abdurrahman –Abdullah bin Umar bin Al Khathab radhiallahu „anhuma, dia 

berkata: “Aku mendengar Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun atas 

lima hal; Kesaksian bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah 

Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat,haji, dan puasa Ramadhan.” 

Takhrij Hadits: 

 Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 8, 4243. 

 Imam Muslim dalam Shahihnya No. 16, tetapi dalam riwayat Imam Muslim 

disebutkan bahwa haji adalah rukun Islam yang terakhir. Berikut ini teksnya: 

 .فلاٌ زحل> الح ِّ وصيام زمظان؟ كاٌ> ال. صيام زمظان والح ِّ. هىرا طمعخه مً زطٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص

Seorang laki-laki bertanya: “Haji dan puasa Ramadhan?” Abdullah bin Umar menjawab: 

“Tidak, puasa Ramadhan dan Haji. Seperti itulah yang saya dengar dari Rasulullah 

Shallallahu „Alaihi wa Sallam. ” 

 Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 158, 1446 

 Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubranya No. 1561, 7680 

 Imam Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya No. 308 (juga mendahulukan puasa, lalu 

haji) 

 Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 6015, 6301, 19220, 19226 

Makna hadits Secara Global: 

Pertama, mengenalkan rukun-rukun Islam sebagaimana telah disebutkan pada hadits kedua. 

Berkata Imam Ibnu Daqiq Al „Id: 

.وهرا الحدًث أصل عظيم في معسفت الدًً وعليه اعخماده فئهه كد حمع أزواهه  

“Hadits ini merupakan dasar yang agung dalam mengetahui agama, dan di atasnyalah ia 

disandarkan, karena hadits ini telah mengumpulkan rukun-rukun agama.” (Syarh Al Arbain 

An Nawawiyah, Hal. 36. Al Maktabah Al Misykah) 

Kedua, menunjukkan betapa pentingnya kelima hal ini dan merupakan kewajiban setiap 

muslim. Bukan kewajiban kifayah. Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al 

Anshari rahimahullah: 
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ئكامت البعع عً الباكينأن هره الفسوض الخمظت مً فسوض ألاعيان ، ال حظلط ب  . 

“Sesungguhnya lima kewajiban ini termasuk fardhu „ain (kewajiban per kepala), yang 

tidaklah gugur kewajiban itu walau telah dikerjakan oleh sebagian lainnya.” (At Tuhfah Ar 

Rabbaniyah, pembahasan hadits no. 3. Al Maktabah Al Misykah) 

Para ulama sepakat (ijma‟) bahwa orang yang mengingkari salah satu kewajiban di atas, 

apalagi semuanya, maka dia kafir dan murtad. Namun mereka tidak sepakat dalam hal orang 

yang meninggalkannya, namun masih mengakui kewajibannya; kafir atau tidak? Sebagian 

ada yang mengkafirkan, sebagian lain menganggapnya sebagai pelaku dosa besar, dan 

dihukumi fasiq, dan ada juga yang menghukumi kufrun duna kufrin (kekafiran di bawah 

kekafiran). 

Imam Ibnu Rajab Al Hambali Rahimahullah mengatakan: 

وهثير مً علماِ أهل الحدًث ًسي جىفير جازن الصالة  ؤلامام أحمد   

ه  إحماعا منهم حتى إهه حعل كٌى مً كاٌ > ال ًىفس بترن هره ألازوان مع ؤلاكساز   وحياه إسحاق بً زاهٍى

بها مً أكىاٌ اإلاسحئت . وهرلً كاٌ طفيان بً عييىه > اإلاسحئت طمىا جسن الفسائع ذهبا بمنزلت زوىب 

حازم ، وليظا طىاِ ، ألن زوىب املحازم مخعمدا مً غير اطخحالٌ > معصيت ، وجسن الفسائع مً غير امل

حهل وال عرز > هى هفس . وبيان ذلً في أمس آدم وإبليع وعلماِ اليهىد الرًً أكسوا ببعث الىبي صلي هللا 

ئال عمً كاٌ > الصالة عليه وطلم ولم ٌعملىا بشسائعه . وزوي عً عطاِ وهافع مىلى ابً عمس أنهما ط

 . فٍسظت وال أصلي ، فلاال > هى وافس . وهرا كاٌ ؤلامام أحمد

“Imam Ahmad dan kebanyakan ulama ahli hadits berpendapat kafirnya orang yang 

meninggalkan shalat. Ishaq bin Rahawaih menceritakan adanya ijma‟ di antara mereka (ahli 

hadits), sampai-sampai dijadikan sebuah ungkapan barangsiapa yang mengatakan bahwa 

tidak  kafirnya orang yang meninggalkan rukun-rukun ini dan orang itu masih mengakui 

rukun-rukun tersebut, maka ini adalah termasuk perkataan murji‟ah. Demikian juga perkataan 

Sufyan bin „Uyainah: „Orang murji‟ah menamakan meninggalkan kewajiban adalah sebagai 

dosa dengan posisi yang sama dengan orang yang menjalankan keharaman.‟ Keduanya 

tidaklah sama, sebab menjalankan keharaman dengan tanpa sikap „menghalalkan‟ merupakan 

maksiat, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban bukan karena kebodohan dan tanpa „udzur, 

maka dia kufur. Penjelasan hal ini adalah dalam perkara Adam dan Iblis, dan ulama Yahudi 

yang mengakui diutusnya Nabi shallallahu „alaihi wa Sallam dan mereka tidak mengamalkan 

syariat-syariatnya. Diriwayatkan dari Atha‟ dan Nafi‟ pelayan Ibnu Umar, bahwa mereka 

berdua ditanya tentang orang yang mengatakan: Shalat adalah wajib tetapi saya tidak 

shalat.” Mereka berdua menjawab: Dia kafir. Ini juga pendapat Imam Ahmad.” (Imam Ibnu 

Rajab, Fathul Bari, 1/9. Mawqi’ Ruh Al Islam) 

Ketiga, pada hadits ini terdapat dalil bahwa dibolehkan menyebut bulan Ramadhan tanpa 

menyebut Syahr (bulan). Yakni langsung menyebut Ramadhan. Sebagian ulama ada yang 

melarang menyebut Ramadhan saja, menurut mereka harus disertakan pula Syahr (bulan) di 
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depannya; menjadi Syahr Ramadhan (bulan Ramadhan). Tetapi, hadits ini – juga hadits no. 

2- telah menyanggah dengan telak  pendapat-pendapat mereka. 

Keempat, dimana posisi jihad? Bukankah dia sangat penting dalam Islam? Kenapa tidak 

termasuk lima rukun Islam? Imam Abul „Abbas Al Qurthubi memberikan jawaban yang 

bagus sebagai berikut: 

ٌع ي أن هره الخمع أطاض دًً ؤلاطالم وكىاعده التي عليها ب ي وبها ًلىم وإهما خص هره بالرهس ولم 

لمع عىا ً ألن هره الخمع فسض دائم والجهاد مً ًرهس معها الجهاد مع أهه ًظهس الدًً ٍو د اليافٍس

 .فسوض الىفاًاث وكد ٌظلط في بعع ألاوكاث

“Yakni, sesungguhnya lima hal ini merupakan asas agama Islam, dan kaidah-

kaidahnya  dibangun di atasnya, dan dengannya pula ia ditegakkan. Sesungguhnya 

dikhususkannya penyebutan ini dan tanpa menyebutkan jihad -padahal jihadlah yang 

membuat agama menjadi menang dan sebagai penumpas  pembangkangan orang kafir-

  lantaran lima hal ini merupakan kewajiban yang konstan (terus menerus), sedangkan jihad 

termasuk kewajiban kifayah yang  bisa gugur kewajibannya pada waktu-waktu yang 

lain.” (Imam Ibnu Daqiq Al ‘Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 35) 

Makna Kalimat: 

ْحَمهِ  -dari Abu Abdurrahman (ayahnya Abdurrahman). Ini adalah nama kun : َعْه أَبِْي َعْبِذ الرَّ

yah dari Abdullah bin Umar bin Al khathab. Beliau juga sering disebut Ibnu Umar, anak 

Umar bin Al Khathab. 

َعْنُهَما قَالَ  َعْبِذ هللاِ ْبِه ُعَمَر ْبه الَخطَّاِب َرِضَي هللاُ  : : Abdullah bin Umar bin Al Khathab Radhiallahu 

„Anhuma berkata. 

Abdullah bin Umar termasuk kalangan shigharush shahabah (sahabat junior) dalam jajaran 

para sahabat nabi. Dikenal sebagai orang yang sangat ketat keteguhannya terhadap syariat. 

Imam Adz Dzahabi rahimahullah menceritakan tentang beliau sebagai berikut: “Dia masuk 

Islam saat masih kecil dan ikut hijrah bersama ayahnya saat belum baligh. Pada perang Uhud 

dia masih kecil, perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Dia termasuk yang 

ikut berbai‟at di bawah pohon, bersama ibunya, Ummul Mu‟minin Hafshah, Zainab binti 

Mazh‟un saudara wanita Utsman bin Mazh‟un Al Jumahi. 

Beliau banyak meriwayatkan ilmu yang bermanfaat dari Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,  Bilal, Shuhaib, Amir bin Rabi‟ah, Zaid bin 

Tsabit, Zaid adalah pamannya, Sa‟ad, Ibnu Mas‟ud, Utsman bin  Thalhah, Hafshah (saudara 

perempuannya), Asalam, „Aisyah, dan yang lainnya.   (Siyar A’lam An Nubala, 3/204. Cet. 

9, 1413H -1993M. Muasasah Ar Risalah) 

Disebutkan radhiallahu „anhuma (semoga Allah meridhai keduanya), maksudnya adalah 

dirinya dan ayahnya (Umar bin Al Khathab). Selain beliau, sahabat nabi yang lainnya seperti 

Abdullah bin Abbas juga mendapat sebutan radhiallahu „anhuma (semoga Allah meridhai 
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keduanya) yakni dirinya dan ayahnya, Abbas bin Abdul Muthalib, juga An Nu‟man bin 

Basyir, dan lainnya. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al „Utsaimin rahimahullah: 

 فلل> هنع هللا يضركاٌ العلماِ> إذا وان الصحابي وأبىه مظلمين فلل> امهنع هللا يضر، وإذا 
ً
 وأبىه وافسا

ً
وان الصحابي مظلما  . 

“Para ulama mengatakan: jika seorang sahabat nabi dan ayahnya adalah muslim, maka 

katakan radhiallahu „anhuma, dan jika seorang sahabat nabi sorang muslim sedangkan 

ayahnya kafir, maka katakanlah radhiallahu „anhu. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 

84. Mawqi’ Ruh Al Islam) 

 .Aku mendengar Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : َسِمْعُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يَقُْىلُ 

Ucapannya „Aku mendengar‟ menunjukkan bahwa dia mendengar langsung hadits ini dari 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, tanpa ada perantara. 

 Islam dibangun atas lima hal : بُنَِي اإِلْسالُم َعلَى َخْمس  

سَ  Buniya bermakna – بُنِيَ   .ussisa (didasarkan/dipondasikan) – أُّسِ

Allah Ta‟ala berfirman: 

ْسِجٌد 
َ َ
َع  إلا ّطِ

ُ
ْلَىي  أ ى الخَّ

َ
ُلىَم ِفيِه  َعل

َ
ْن ج

َ
َحمُّ أ

َ
ْىٍم أ ًَ  ٌِ

وَّ
َ
ًْ أ  ِم

“Sesungguhnya masjid yang dibangun  atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama 

adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya.” (QS. At Taubah, 9: 108) 

Siapakah yang membangun? Yaitu Allah „Azza wa Jalla. Hanya saja Fa‟il (pelaku/subjek)-

nya  disamarkan dengan bentuk kata buniya (dibangun),  sehingga menjadi kalimat pasif. Hal 

ini sama dengan ayat: 

 
ً
َظاُن َطِعيفا

ْ
و ِ
ْ

ِلَم ؤلا
ُ
 َوخ

“Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah.” (QS. An Nisa, 94: 28) 

Ayat ini menghilangkan subjeknya, yakni Allah Ta‟ala, sebagai pencipta manusia. 

Sedangkan,  ُاإِلْسالم – Al Islam di sini adalah Dinul Islam (agama Islam) yang dibangun oleh 

Allah Ta‟ala dan dibawa oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Bukan Al Islam 

dalam artian bahasa saja, seperti tunduk, patuh, pasrah, dan damai. Sebab, ada sebagian 

cendikiawan nyeleneh menyelewengkan makna Al Islam . Menurutnya Al Islam, bukanlah 

agama Islam, tetapi bermakna: kepasrahan kepada Tuhan. Sehingga, -menurutnya- siapa saja 

yang pasrah kepada Tuhan, maka dia Islam, walau aslinya dia Nasrani, Yahudi, Majusi, 

Hindu, Budha, dan lainnya. Mereka Islam karena mereka sudah pasrah kepada Tuhan yang 

mereka yakini masing-masing! 
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Allah Ta‟ala berfirman: 

ِ ؤلاْطالمُ 
َّ

ًَ ِعْىَد اَّلل ً  الّدِ
 ِإنَّ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Ali Imran, 3: 19) 

Ayat ini dipertegas lagi oleh ayat lainnya: 

ْلَبَل ِمْىُه َوُهَى ِفي آلاِخَسةِ  ًُ  ًْ
َ
ل
َ
ْيَر ؤلاْطالِم ِدًًىا ف

َ
ْبَخِغ غ ًَ  ًْ ًَ  َوَم اِطِسٍ

َ
خ

ْ
ًَ ال ِم  

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima 

(agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali 

Imran, 3: 85) 

Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan: 

ْلبل مىه ًُ َسَعه هللا فلً 
َ
ًلا طىي ما ش  أي> مً طلً طٍس

“Yaitu: barangsiapa yang menempuh jalan selain apa yang Allah Ta‟ala syariatkan (Yakni 

Islam) maka selamanya tidak akan diterima.” (Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 2/70. Dar Nasyr 

wat Tauzi’) 

Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Ajakan dan ajaran pokok (aqidah) mereka 

sama, yang berbeda hanyalah rincian syariatnya. Allah Ta‟ala berfirman, 

ىَث 
ُ
اغ

َّ
َ َواْحَخِيُبىا الط

َّ
ِن اْعُبُدوا اَّلل

َ
ٍت َزُطىال أ مَّ

ُ
ّلِ أ

ُ
َىا ِفي و

ْ
ْد َبَعث

َ
ل
َ
 َول

“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

“Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.” (QS. An Nahl, 16: 36) 

Ayat lainnya: 

 
َ
ه
َ
َه ِإال أ

َ
ُه ال ِإل هَّ

َ
ْيِه أ

َ
ىِحي ِإل

ُ
ٌٍ ِإال ه  َزُطى

ًْ ًَ ِم ْبِل
َ
ًْ ك َىا ِم

ْ
ْزَطل

َ
اْعُبُدوِن َوَما أ

َ
ا ف  

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan 

kepadanya: „Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah 

olehmu sekalian akan Aku.” (QS. Al Anbiya, 21: 25) 

Dalam hadits pun juga disebutkan demikian. Dari Abu Hurairah radhiallahu „anhu, bahwa 

Rasulullah shallallahu ‟alaihi wa sallam bersabda, 

 وألاهبياِ أخىة لعالث، أمهاتهم شتى ودًنهم واحد
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“Para Nabi adalah bersaudara, dari satu bapak,  ibu-ibu mereka berbeda, dan agama 

mereka sama.” (HR. Bukhari No. 3259, Muslim No. 2365, Ibnu Hibban No. 6194) 

 .Ala Khamsin artinya atas lima hal. Sebagian riwayat menuliskan „ala khamsatin„ – َعلَى َخْمس  

Imam Ibnu Daqiq Al „Id mengatakan keduanya benar. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, 

Hal. 36. Maktabah Al Misykah) 

ذَاً َرُسْىُل هللاِ   kesaksian bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan bahwa : َشَهادَِة أَْن الَ إِلَهَ إِالَّ هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ

Muhammad adalah utusan Allah 

Dua kalimat syahadat adalah fondasi keislaman dan keimanan. Imam Bukhari 

dalam Shahihnya memasukkan hadits ini dalam Kitabul Iman. Ini menunjukkan bahwa 

menurutnya Islam dan Iman adalah sama. (Lihat Imam Ibnu Rajab, Fathul Bari, 1/9) 

Sedangkan umumnya Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Islam dan Iman adalah dua keadaan 

yang berbeda, dan iman lebih tinggi kedudukannya dibanding Islam. Hal ini berdasarkan 

firmanNya: 

ْم َوإِ 
ُ
ىِبى

ُ
ل
ُ
ِل ؤلاًَماُن ِفي ك

ُ
ْدخ ًَ ا 

َّ َ
ْمَىا َوإلا

َ
ْطل

َ
ىا أ

ُ
ىل

ُ
ًْ ك ِى

َ
ِمُىىا َول

ْ
ؤ
ُ
ْم ج

َ
ْل ل

ُ
ا ك ِذ ألاْعَساُب آَمىَّ

َ
ال
َ
ُه ك

َ
َ َوَزُطىل

َّ
ِطيُعىا اَّلل

ُ
ْن ج

ُفىٌز َزِحيٌم 
َ
َ غ

َّ
ْيًئا ِإنَّ اَّلل

َ
ْم ش

ُ
ْعَماِلى

َ
ًْ أ ْم ِم

ُ
ِلْخى ًَ  ال 

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum 

beriman, tapi katakanlah „kami telah Islam (tunduk)‟, karena iman itu belum masuk ke dalam 

hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi 

sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (QS. Al Hujurat, 49: 14) 

Inilah pandangan yang lebih benar bahwa Islam dan Iman adalah dua keadaan yang berbeda, 

di mana Islam lebih umum di banding Iman, dan Iman lebih umum di banding Ihsan. 

Dalilnya adalah ayat di atas (QS. Al Hujurat, 49: 14) dan hadits Jibril „alaihis salam yang 

menjelaskan Islam, Iman, dan Ihsan secara berlainan. 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan: 

مت> أن ؤلاًمان أخص مً ؤلاطالم هما هى مرهب أهل  الظىت والجماعت، وكد اطخفيد مً هره آلاًت الىٍس

ل، عليه الظالم، حين طأٌ عً ؤلاطالم، زم عً ؤلاًمان، زم عً ؤلاحظان، فترقى  دٌ عليه حدًث حبًر ٍو

 .مً ألاعم إلى ألاخص، زم لألخص مىه

“Dari ayat yang mulia ini telah diambil faidah: bahwa Iman lebih khusus dibanding Islam 

sebagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jama‟ah, yang menunjukkan hal itu adalah hadits 

Jibril „Alaihissalam ketika dia bertanya tentang Islam, kemudian Iman, kemudian Ihsan. 

Maka, terjadi peningkatan dari yang umum ke yang lebih khusus, kemudian yang lebih 

khusus  darinya.” (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 7/389. Dar Nasyr wat 

Tauzi’) 
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Syahadah bermakna kesaksian. Juga bermakna –    َشَهادَة    ِ  – اليَِمْيه Ikrar, juga – اإِلْقَرار   

sumpah. 

Syahadah –dalam berbagai konteks yang berbeda- juga bermakna, mati syahid, ijazah, 

bukti,  kalimat syahadat, dan surat keterangan. Namun dalam konteks ini, syahadah adalah 

kesaksian, ikrar, dan sumpah bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan 

Muhammad adalah hamba dan utusanNya. 

Selanjutnya: 

 dan mendirikan shalat : َوإِقَاِم الصَّالة

Shalat Apa Yang Dimaksud? 

Yaitu menjalankan shalat fardhu yang lima waktu; subuh, zhuhur, asar, maghrib, dan isya. 

Ada pun Imam Abu Hanifah menambahkan menjadi enam yakni witir. Tetapi, dia sendirian 

dalam pendapatnya ini. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata: 

طعيف. كاٌ ابً اإلاىرز> ال أعلم أحدا وافم أبا حىيفت وما ذهب إليه أبى حىيفت مً وحىب الىجس فمرهب 

 .في هرا

“Apa yang menjadi pendapat Abu Hanifah bahwa witir adalah wajib merupakan pendapat 

yang lemah. Berkata Imam Ibnul Mundzir: „Aku tidak mengetahui seorang pun yang setuju 

dengan Abu Hanifah dalam hal ini.‟”(Fiqhus Sunnah, 1/192. Dar Al Kitab Al ‘Arabi) 

Makna Shalat 

Secara bahasa (etimologis- lughah), shalat bermakna do‟a. Allah Ta‟ala berfirman: 

يِهْم ِبَها ِ
ّ
َصه

ُ
ُسُهْم َوج ّهِ

َ
ط

ُ
 ج
ً
ت
َ
ْمَىاِلِهْم َصَدك

َ
ًْ أ  ِم

ْ
ر
ُ
ًٌ  خ

َ
ًَ َطى

َ
ْيِهْم ِإنَّ َصالج

َ
ُهْم  َوَصّلِ َعل

َ
 ل

 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan  mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka.” (QS. At-Taubah, 9: 103) 

Makna shalli „alaihim bukanlah shalatlah untuk mereka, melainkan mendoakan orang yang 

membayar zakat. 

Secara  istilah syariat (terminologis), shalat bermakna: 

 .الصالة عبادة جخظمً أكىالا وأفعاال مخصىصت، مفخخحت بخىبير هللا حعالى، مخخخمت بالدظليم

“Shalat adalah ibadah yang mengandung di dalamnya ucapan dan perbuatan tertentu yang 

dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.” (Fiqhus Sunnah, 1/90) 
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Maka, dikatakan shalat jika seseorang memenuhi rukun dan syarat sahnya shalat. 

Kapan Diwajibkan? 

Para nabi dan rasul beserta umatnya, sebelum Rasulullah shallalahu „alaihi wa sallam juga 

disyariatkan shalat, hal ini diceritakan Al-Quran dalam berbagai ayatnya. Begitu pula pada 

masa risalah Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam  datang, shalat juga tetap disyariatkan. 

Bahkan sebenarnya, sebelum peistiwa Isra Mi‟raj, Rasulullah dan para sahabat juga sudah 

melakukan shalat hanya saja tidak sama dengan shalat yang lima waktu. 

Barulah pada peristiwa Isra Mi‟raj, shalat lima waktu diwajibkan. Dari Anas bin 

Malik radhiallahu „anhu, dia berkata: 

 
ُ
 ف

ُ
، ز

ً
ْمظا

َ
ْذ خ

َ
ِلَصْذ َحّتى ُحِعل

ُ
ّم ه

ُ
ْمِظيَن، ز

َ
ْطِسَي ِبِه الَصلَىاُث خ

ُ
 أ
َ
ت
َ
ْيل
َ
ى الّىِبّي ملسو هيلع هللا ىلص ل

َ
ىِدَي> ًا محمُد> ِسَطْذ َعل

ُ
ّم ه

ْمظيَن 
َ
ْمِع خ

َ
خ

ْ
ًِ ِبَهِرِه ال

َ
َدّي َوِإّن ل

َ
ٌُ ل ْى

َ
ل
ْ
ٌُ ال َبّد ًُ  

َ
ُه ال

ّ
 .  ِإه

“Telah difardhukan kepada Nabi shallallahu „alaihi wa sallam shalat pada malam beliau 

diisra`kan 50 shalat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan, 

„Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama 

bagi mu dengan 50 kali shalat.‟” (HR. At Tirmidzi No. 213, katanya: hasan shahih gharib. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 213) 

Maka,  sudah ketahui secara pasti bahwa shalat lima waktu diwajibkan pada malam Isra 

Mi‟raj. Tetapi kapankah Isra Mi‟raj? Betulkah 27 Rajab tahun ke 5 sebelum hijriah? 

Jawabnya: Wallahu A‟lam. Sebab, tidak ada kesepakatan para ulama hadits dan para 

sejarawan muslim tentang kapan peristiwa ini terjadi, ada yang menyebutnya Rajab, 

dikatakan Rabiul Akhir, dan dikatakan pula Ramadhan atau Syawal. (Imam Ibnu 

Hajar, Fathul Bari, 7/242-243) 

Imam Ibnu Rajab Al Hambali  mengatakan, bahwa banyak ulama yang melemahkan 

pendapat bahwa peristiwa Isra terjadi pada bulan Rajab, sedangkan Ibrahim Al Harbi dan 

lainnya mengatakan itu terjadi pada Rabi‟ul Awal. (Ibid Hal. 95). 

Beliau (Imam Ibnu Rajab) juga berkata: 

و كد زوي> أهه في شهس زحب حىادر عظيمت ولم ًصح ش يِ مً ذلً فسوي> أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ولد في أٌو ليلت 

ً وال ًصح ش يِ مً ذلً وزوي بئطىاد مىه وأهه بعث في الظابع وا ً مىه وكيل> في الخامع والعشٍس لعشٍس

ً مً زحب واهىس ذلً إبساهيم  ال ًصح عً اللاطم بً دمحم> أن ؤلاطساِ بالىبي ملسو هيلع هللا ىلص وان في طابع وعشٍس

 الحسبي وغيره

“Telah diriwayatkan bahwa pada bulan Rajab banyak terjadi peristiwa agung dan itu tidak 

ada yang shahih satu pun. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu „Alaihi wa 

Sallam dilahirkan pada awal malam bulan itu, dan dia diutus pada malam 27-nya, ada juga 
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yang mengatakan pada malam ke-25, ini pun tak ada yang shahih. Diriwayatkan pula dengan 

sanad yang tidak shahih dari Al Qasim bin Muhammad bahwa peristiwa Isra-nya 

Nabi Shallallahu „Alaihi wa Sallam terjadi pada malam ke-27 Rajab, dan ini diingkari oleh 

Ibrahim Al Harbi dan lainnya.” (Lathaif Al Ma’arif Hal. 121. Mawqi’ Ruh Al Islam) 

Sementara, Imam Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Dihyah, bahwa: “Hal itu adalah 

dusta.” (Tabyinul ‘Ajab hal. 6). Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan peristiwa Isra‟ Mi‟raj 

tidak diketahui secara pasti, baik tanggal, bulan, dan semua riwayat tentang ini terputus dan 

berbeda-beda. 

Bagaimanakah Kedudukannya Dalam Islam? 

Shalat menduduki posisi tersendiri dalam Islam, dia diwajibkan ketika Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam berada di langit, sedangkan kewajiban lainnya ketika beliau di dunia. 

Shalat adalah tiangnya agama, maka  dengan melaksanakannya  maka agama seseorang 

menjadi tegak. 

Dari Mu‟adz bin Jabal radhiallahu „anhu, bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda: 

 زأض الامس الاطالم، وعمىده الصالة، وذزوة طىامه الجهاد في طبيل هللا

“Pokoknya urusan adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah 

jihad di jalan Allah.” (HR. At Tirmidzi No. 2616, katanya: hasan shahih. Dishahihkan 

oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2616) 

Shalat juga ibadah yang pertama kali akan dihitung pada hari akhirat nanti. 

Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: 

إن أٌو ما ًحاطب به العبد ًىم الليامت مً عمله صالجه، فئن صلحذ فلد أفلح وأهجح، وإن فظدث فلد 

 خاب وخظس

“Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat 

nanti adalah shalatnya. Jika shalatnya baik maka dia telah beruntung dan selamat, dan jika 

buruk maka dia akan rugi dan malang.” (HR. At Tirmidzi No. 411, katanya: hasan gharib, 

An Nasa’i No. 465. Syaikh Al Albani telah menshahihkan dalam berbagai kitabnya) 

Kecaman bagi Orang-Orang yang Meninggalkan Shalat 

Sungguh malang orang yang mengaku muslim tapi tidak shalat. Pengakuan kosong yang 

tidak ada manfaatnya sama sekali. Berikut ini berbagai kecaman untuk mereka yang sengaja 

meninggalkan shalat. 

Allah Ta‟ala telah mengecam mereka dalam berbagai ayatNya: 
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ا يًّ
َ
ْىَن غ

َ
ل
ْ
ل ًَ  

َ
َظْىف

َ
َهَىاِث ف

َّ
َبُعىا الش  َواجَّ

َ
الة َطاُعىا الصَّ

َ
 أ
ٌ
ف

ْ
ل
َ
ًْ َبْعِدِهْم خ  ِم

َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan 

memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.” (QS. 

Maryam, 19: 59) 

Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Allah Ta‟ala berfirman: 

َس َ
َ
ْم ِفي َطل

ُ
ى
َ
ى
َ
يَن 64ََما َطل ِ

ّ
َصل

ُ ْ
ًَ اإلا ًُ ِم

َ
ْم ه

َ
ىا ل

ُ
ال
َ
65( ك ) 

“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” mereka menjawab: “Kami 

dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.” (QS. Al Muddatsir, 74: 42-

43) 

Mereka mengalami kesulitan sakaratul maut. Allah Ta‟ala berfirman: 

َراِقَي َ
َّ
ِذ الت

َ
غ
َ
ا َبل

َ
ال ِإذ

َ
ًْ َزاٍق 48َه ِفَساُق 49َ( َوِكيَل َم

ْ
ُه ال هَّ

َ
ًَّ أ

َ
ِذ :4( َوظ َخفَّ

ْ
اِق َ ( َوال اُق ِبالظَّ ًَ ;4الظَّ ى َزّبِ

َ
( ِإل

َظاُق َ
َ ْ
ْىَمِئٍر اإلا ى 53ًََ

َّ
َق َوال َصل ال َصدَّ

َ
ى 53َ( ف

َّ
َىل

َ
َب َوج

َّ
ر
َ
ًْ ه ِى

َ
ى 54َ( َول

َّ
َخَمط ًَ ْهِلِه 

َ
ى أ

َ
َهَب ِإل

َ
مَّ ذ

ُ
ًَ 55( ز

َ
ى ل

َ
ْول
َ
( أ

ى َ
َ
ْول
َ
أ
َ
ى 56َف

َ
ْول
َ
أ
َ
ًَ ف

َ
ى ل

َ
ْول
َ
مَّ أ

ُ
57( ز ) 

“Sekali-kali jangan. apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, 

dan dikatakan (kepadanya): “Siapakah yang dapat menyembuhkan?”, dan Dia yakin bahwa 

Sesungguhnya Itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dan betis 

(kanan), kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. dan ia tidak mau membenarkan 

(Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dam 

berpaling (dari kebenaran), kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong). 

kecelakaanlah bagimu   dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu   dan 

kecelakaanlah bagimu.” (QS. Al Qiyamah, 75: 26 – 35) 

Mereka juga diancam dengan neraka Wail (kecelakaan). Allah Ta‟ala berfirman: 

يَن َ ِ
ّ
ُمَصل

ْ
ٌل ِلل ٍْ َى

َ
ًْ َصال6ف ًَ ُهْم َع ِرً

َّ
7ِتِهْم َطاُهىَن َ( ال ) 

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari 

shalatnya.” (QS. Al Ma‟un, 107: 4-5) 

Kecaman Dalam Al Hadits 

Dalam berbagai hadits shahih, orang yang sengaja meninggalkan shalat disebut kafir. Dari 

Jabir bin Abdullah Radhiallahu „Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Sallam bersabda: 

 بين السحل وبين الشسن والىفس جسن الصالة
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“Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan 

shalat.” (HR. Muslim No. 82, At Tirmidzi No. 2752, Ibnu Majah No. 1078, Ad Darimi 

No. 1233, Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf 7/222/43, Ibnu Hibban No. 1453, Musnad 

Ahmad No. 15183, tahqiq: Syu’aib Al Arna’uth, Adil Mursyid, dll) 

Dari Buraidah radhiallahu „anhu, bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 العهد الري بييىا وبينهم الصالة فمً جسهها فلد هفس

“Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka barang siapa yang 

meninggalkannya maka dia telah kafir.” (HR. At Tirmidzi No. 2621, katanya: hasan 

shahih gharib, An Nasa’i No. 463, Ibnu Majah No. 1079, Ibnu Hibban No. 1454, Sunan 

Ad Daruquthni, Bab At Tasydid fi Tarkish Shalah No. 2, Al Baihaqi, As Sunan Al 

Kubra No. 6291, Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf, 7/222/45, Al Hakim, Al Mustadrak 

‘Alash Shahihain No. 11, katanya: “isnadnya shahih dan kami tidak mengetahui adanya 

cacat pada jalur  dari berbagai jalur. Semuanya telah berhujjah dengan Abdullah bin 

Buraidah dari ayahnya. Muslim telah berhujjah dengan Al Husein bin Waqid, Bukhari 

dan Muslim tidak mengeluarkannya dengan lafaz ini. Hadits ini memiliki penguat yang 

shahih sesuai syarat mereka berdua.” Ahmad No. 22937, Syaikh Syu’aib Al Arna’uth 

mengatakan: sanadnya qawwy (kuat). Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini dalam 

berbagai kitabnya) 

Dari Abdullah bin Amr bin Al „Ash radhiallahu „anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, 

مً حافظ عليها واهذ له هىزا وبسهاها وهجاة مً الىاز ًىم الليامت ومً لم ًحافظ عليها لم جىً له هىزا وال 

 هجاة وال بسهاها ووان ًىم الليامت مع كازون وفسعىن وهامان وأبي بً خلف

“Barangsiapa yang menjaga shalatnya maka baginya cahaya, bukti, dan keselamatan dari 

neraka pada hari kiamat. Barangsiapa yang tidak menjaganya maka dia tidak memiliki 

cahaya dan tidak selamat (dari api neraka), dan tidak memiliki bukti, serta pada hari kiamat 

nanti dia akan hidup bersama Qarun, Fir‟aun, Hamman, dan Ubai bin Khalaf.” (HR. Ad 

Darimi No. 2721, Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Misykah Al Mashabih No. 578. 

Syaikh Sayyiq Sabiq mengatakan sanadnya jayyid (baik), Fiqhus Sunnah, 1/93. Dar Al 

Kitab Al ‘Arabi. Ahmad No. 6576, kata pentahqiqnya: sanadnya hasan) 

Imam Al Mundziri Rahimahullah mengatakan: 

 وكاٌ ابً أبي شيبت كاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص > مً جسن الصالة فلد هفس

 وكاٌ دمحم بً هصس اإلاسوشي طمعذ إسحاق ًلٌى صح عً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص أن جازن الصالة وافس

Berkata Ibnu Abi Syaibah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang 

meninggalkan shalat maka dia telah kafir.” 
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Berkata Muhammad bin Nashr Al Marwazi, aku mendengar Ishaq berkata: “Telah shahih 

dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bahwa orang yang meninggalkan shalat, maka dia 

telah kafir.” (Syaikh Al Albani, Shahih At Targhib wat Tarhib, 1/575. Cet. 5, Maktabah 

Al Ma’arif. Riyadh) 

Dari Buraidah radhiallahu „anhu, bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 مً جسن صالة العصس فلد حبط عمله

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka telah terhapus amalnya.” (HR. 

Bukhari No. 528, An Nasa’i No. 474, Ibnu Hibban No. 1470, Ahmad No. 22959, Ibnu 

Khuzaimah No. 336) 

Sementara dalam hadits lain, bahwa orang yang meninggalkan shalat boleh dihukum mati 

(tentu setelah keputusan  mahkamah syariah). Dari Ibnu Abbas radhiallahu „anhuma, bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

وافس حالٌ الدم>  عسي الاطالم، وكىاعد الدًً زالزت، عليهً أطع الاطالم، مً جسن واحدة منهً، فهى بها

 شهادة أن ال إله إال هللا، والصالة اإلاىخىبت، وصىم زمظان

“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 dan Ad Dailami dishahihkan oleh Adz Dzahabi. Berkata Hammad bin 

Zaid: aku tidak mengetahui melainkan hadits ini  telah dimarfu’kan kepada 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Al Haitsami mengatakan sanadnya hasan, Majma’ 

Az Zawaid, 1/48. Darul Kutub Al ‘Ilmiyah. Tapi Syaikh Al Albani mendhaifkannya 

dalam Dhaiful Jami’ No. 3696) 

Dari Abdullah bin Syaqiq Al „Uqaili Radhiallahu „Anhu, katanya: 

 وان أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال ًسون شيئا مً ألاعماٌ جسهه هفس غير الصالة

“Para sahabat nabi tidaklah memandang suatu perbuatan yang dapat kufur jika ditinggalkan 

melainkan meninggalkan shalat.” (HR. At Tirmidzi No. 2757, dishahihkan oleh Syaikh Al 

Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2622) 

Imam Ibnu Hazm Rahimahullah mencatat dalam Al Muhalla-nya: 

َحا ًْ الصَّ ْيِرِهْم ِم
َ
 َوغ

َ
َسة ِبي ُهَسٍْ

َ
ًِ َحَبٍل َوأ ًِ َعْىٍف َوُمَعاِذ ْب ًِ ْب ْحَم

ًْ ُعَمَس َوَعْبِد السَّ َِ َع ْد َحا
َ
ُ َوك

َّ
َي اَّلل َعْنُهْم  َبِت َزض ِ

د  
َ
اِفٌس ُمْسج

َ
ُهَى و

َ
ُتَها ف

ْ
ُسَج َوك

ْ
خ ًَ ى  ًدا َحتَّ ْسٍض َواِحَدٍة ُمَخَعّمِ

َ
 ف
َ
َسَن َصالة

َ
ًْ ج نَّ َم

َ
 .أ

“Telah datang dari Umar, Abdurrahman bin „Auf, Mu‟adz bin Jabal, Abu Hurairah, dan 

selain mereka dari kalangan sahabat Radhiallahu „Anhum, bahwa barangsiapa yang 
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meninggalkan shalat wajib sekali saja secara sengaja hingga keluar dari waktunya, maka 

dia kafir murtad.” (Al Muhalla, 1/868. Mawqi’ Ruh Al Islam) 

Abdullah bin Amr bin Al Ash radhiallahu „anhuma, mengatakan: 

هومً جسن الصالة فال دًً ل . 

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka tidak ada agama baginya.” (Al Mushannaf 

Ibnu Abi Syaibah, 5/508. Darul Fikr) 

Abu Darda radhiallahu „anhu berkata: 

 ال إًمان إلاً ال صالة له وال صالة إلاً ال وطىِ له زواه ابً عبد البر وغيره مىكىفا

“Tidak ada iman bagi yang tidak shalat, dan tidak ada shalat bagi yang tidak 

berwudhu.” Diriwayatkan Ibnu Abdil Bar dan selainnya secara mawquf. (Atsar ini Shahih 

mawquf. Lihat Syaikh Al Albani, Shahih At Targhib wat Tarhib, 1/575. Maktabah Al 

Ma’arif) 

Imam Al Mundziri rahimahullah menyebutkan: 

 وهرلً وان زأي أهل العلم مً لدن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص أن جازن الصالة عمدا مً غير عرز حتى ًرهب وكتها وافس

“Demikian pula, dahulu   pendapat ulama dari orang yang dekat dengan Nabi shallallahu 

„Alaihi wa Sallam (yakni para sahabat), bahwa orang yang meninggalkan shalat secara 

sengaja tanpa „udzur, sampai habis waktunya, maka dia kafir.” (Ibid) 

Wallahu A‟lam 

(Bersambung) 
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Dakwah Nabi Musa kepada Fir’aun 

Setelah Musa „alaihissalam menetap di Madyan kurang lebih 10 tahun, hatinya mulai rindu 

dengan kampung halamannya, maka Ia pun berazam kembali ke negeri Mesir bersama 

keluarganya dan anak-anaknya. Di tengah perjalanan dan di tengah kegelapan malam yang 

dingin, sementara isterinya dalam keadaan hamil tua dan lemah fisiknya. Nabi Musa 

„alaihissalam merasa bingung menghadapi hal ini, pandangannya menerawang ke atas langit 

berharap ada sesuatu yang dapat mengeluarkannya dari lingkaran kebingungannya, kemudia 

Ia melihat disamping bukit ada secercah cahaya yang disangkanya api. 

Tatkala Musa „alaihissalam sampai ke dekat bukit Tur, Ia melihat secercah cahaya nan agung 

membentang dari atas langit hingga ke ujung  pohon yang agung, Musa „alaihissalam 

bingung dan dipenuhi rasa takut, lalu Ia mendengar Allah berfirman seraya 

memerintahkannya untuk melepas sandalnya kemudian masuk ke satu lembah yang 

disucikan, sehingga ketika mendekati bukit Tur, Allah SWT mengajaknya berbicara dan 

menjadikannya sebagai Rasul yang kelak akan diutus menghadap Fir‟aun untuk 

menyampaikan risalah-Nya.  

Hal ini dikisahkan di dalam Al-Qur‟an, 

“Apakah Telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia 

kepada keluarganya: „Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-

mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat 

petunjuk di tempat api itu‟. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: „Hai Musa. 

Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya 

kamu berada dilembah yang suci, Thuwa. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah 

apa yang akan diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada 

Tuhan (yang hak) selain aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 

Aku. Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya 

tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.” (QS. Thaha, 20: 9 – 15) 

Demikialah Musa „alaihissalam diangkat kenabiannya dan diajak berbicara langsung oleh 

Tuhannya di dekat bukit Tur atau yang disebut dengan Tursina. Allah menurunkan 

kepadanya sebuah firman yang menunjukan kebenaran kenabiannya yaitu sebuah Mukjizat 

yang muncul dari tongkat dan kedua belah tangannya, kemudian memerintahkannya untuk 

pergi menghadap Fir‟aun dan mengajaknya ke jalan Allah SWT. Lalu Musa „alaihissalam 

meminta kepada Tuhannya untuk mengutus pula saudaranya Harun untuk menjadi 

pendampingnya dalam menyampaikan risalah. 

“Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku 

sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku; sesungguhnya aku khawatir mereka 

akan mendustakanku.” Allah berfirman: “Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan 

kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat 

mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua 

dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.” (QS. Al-Qashshash, 34: 28) 
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Musa Memasuki Mesir dan Mendakwahi Fir’aun  

Setelah diajak berbicara langsung oleh Allah SWT, Musa „alaihissalam berjalan bersama 

keluarganya menuju Mesir dan tiba di sana pada malam harinya. Kemudian Allah 

mewahyukan kepada saudaranya Harun memberikan kabar gembira dengan kedatangan 

saudaranya Musa „alaihissalam, dan membertahukannya bahwa Ia diangkat menjadi 

wazirnya (pendamping) untuk menghadapi Fir‟aun. Maka berangkatlah Musa „alaihissalam 

bersama Harun menemui Fir‟aun, sesampainya di sana Musa „alaihissalam meminta kepada 

penjaga pintu agar mengijinkannya masuk, lalu penjaga pintu itu berkata: “Apa yang harus 

aku katakan kepada Fir‟aun?”  

“Katakan kepadanya telah datang menghadap baginda seorang utusan Tuhan semesta 

alam” jawab Musa tegas.  

Penjaga itupun terperanjat dengan jawaban tersebut lalau bergegas masuk menghadap Fir‟aun 

seraya berkata, “Sesungguhnya di depan pintu ada orang gila yang mengaku bahwa dirinya 

adalah utusan Tuhan semesta alam” 

“Suruh dia masuk” jawab Fir‟aun. 

Maka masuklah Musa „alaihissalam bersama Harun  menghadap Fir‟aun dan langsung 

mengajaknya kepada Allah dan menyampaikan risalah Tuhan-Nya. Akan tetapi Fir‟aun 

melecehkan dan memperolok-oloknya seraya berkata, “Apakah ada Tuhan selain Aku”.  

Kemudian Fir‟aun sadar bahwa yang dihadapannya adalah Musa yang dahulu pernah 

dibesarkan di istananya. Fir‟aun lalu berkata kepadanya sebagaiman yang digambarkan 

dalam firman Allah SWT, 

“Fir'aun menjawab: „Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu 

kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
2
 

Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan
3
 yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk 

golongan orang-orang yang tidak membalas guna.‟ Berkata Musa: „Aku telah melakukannya, 

sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu 

ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta dia 

menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu 

adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil‟. Fir'aun bertanya: „Siapa Tuhan 

semesta alam itu?‟ Musa menjawab: „Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di 

                                                           
2
 Nabi Musa ‘alaihis salam tinggal bersama Fir'aun kurang lebih 18 tahun, sejak kecil. 

3 Maksudnya: ialah perbuatan nabi Musa ‘alaihis salam membunuh orang Qibti. selanjutnya lihat surat Al 

Qashash ayat 15. 
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antara keduanya (itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya‟”. 

(QS. As-Syu‟ara, 26: 18 – 24) 

Musa dan Tukang Sihir Fir’aun 

Musa „alaihissalam terus menjelaskan kepada Fir‟aun risalah Tuhan-Nya, meskipun Fir‟aun 

juga terus mengintimidasinya dan mengancamnya dengan penjara dan siksaan. Kemudian 

Musa „alaihissalam berkata kepada Fir‟aun, “Bagaimana seandainya aku datangkan 

kepadamu sesuatu yang nyata?” 

 

“Apa yang ada padamu?” tantang Fir‟aun. Lalu Musa „alaihissalam  melemparkan 

tongkatnya, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular, dan Ia masukkan tanganya ke 

dalam dadanya dan dikeluarkannya kembali, tiba-tiba secercah cahaya selaksa cahaya 

matahari memancar dari tangannya. Fir‟aunpun terkejut lalu Ia segera memanggil 

hulubalangnya, dan mereka mengusulkan agar Fir‟aun segera mendatangkan tukang-tukang 

sihirnya untuk menghadapi Musa „alaihissalam yang dianggapnya melakukan semua itu 

karena sihir belaka. 

Tatkala para tukang sihir telah berkumpul, maka Fir‟aun segera memerintahknanya untuk 

mengalahkan sihir Nabi Musa „alaihissalam dengan menjanjikan mereka harta dan pangkat, 

serta dijadikan sebagai orang-orang dekatnya, bila mereka dapat mengalahkan Musa.  

Peristiwa saat Musa „alaihissalam menghadapi para tukang sihir Fir‟aun dijelaskan dalam 

firman Allah berikut, 

“Ahli-ahli sihir berkata: „Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah 

kami yang akan melemparkan?‟ Musa menjawab: „Lemparkanlah (lebih dahulu)!‟ Maka 

tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak 

itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). Dan kami wahyukan 

kepada Musa: „Lemparkanlah tongkatmu!‟. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan 

apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka 

kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan 

ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud.”  (QS. Al-A‟raf, 7: 115) 

Di dalam firman-Nya yang lain diceritakan bahwa saat tukang sihir Fir‟aun mulai 

melemparkan tali dan tongkat mereka dan berubah menjadi ular, Musa „alaihissalam sempat 

terkejut dan merasa takut, tetapi Allah meneguhkan hatinya dan mewahyukannya untuk 

segera melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular 

tukang sihir tersebut,  

“Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: „Janganlah kamu takut, 

sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di 

tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa 

yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka), dan tidak akan menang 

tukang sihir itu, dari mana saja ia datang” (QS. Thaha, 20: 67) 
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Seketika itu juga tukang sihir Fir‟aun beriman dan sujud kepada Allah SWT, mereka 

menyatakan ke-Esaan Allah, mereka yakin bahwa apa dilakukan Musa „alaihissalam 

bukanlah sihir, tipuan atau hipnotis, tetapi semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah 

SWT yang ditampakkan melalui tangan Musa „alaihissalam, sebagai bukti kebenarannyam 

dan mereka menyadari bahwa semua itu diluar kemampuan manusia dan kuasanya, akan 

tetapi ia adalah kekuatan Allah SWT Yang Maha Kuasa menciptakan keajaiban, karena itu 

merekapun langsung tersungkur sujud kepada Allah seraya berkata, “Kami beriman kepada 

Tuhan semesta alam. Tuhannya Musa dan Harun!” 

Fir‟aun menyadari ketidakmampuannya menundukan Musa „alaihissalam. Maka ia berupaya 

menutupi kekalahanya dan mengembalikan wibawanya dengan menekan para tukang 

sihirnya, 

 

“Berkata Fir'aun: „Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin 

kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu 

sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan 

bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada 

pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang 

lebih pedih dan lebih kekal siksanya”. (QS. Thaha, 20: 71) 

Fir‟aun mengancam para tukang sihirnya dengan eksekusi di tiang salib, dan mengamputasi 

tangan dan kakinya secara silang, serta menuduh mereka telah bersekongkol dengan Musa 

„alaihissalam, padahal  ia sendiri tahu, Musa „alaihissalam  itu tidak pernah kenal dengan 

tukang sihirnya dan belum pernah tinggal bersama mereka, karena Musa „alaihissalam 

sebelumnya cukup lama menetap di Madyan, bagaimana mungkin Musa „alaihissalam bisa 

mengajarkan sihir kepada mereka. Ternyata hal itu hanyalah propaganda Fir‟aun untuk 

menjegal dakwahnya Musa „alaihissalam dan sikapnya yang tidak mau mengakui kekalahan. 

Para tukang sihir tetap teguh dengan keimanannya, mereka tidak menghiraukan ancaman 

Fir‟aun, bahkan mereka memproklamasikan dengan suara lantang keimanan dan militansinya 

di hadapan Fir‟aun yang tiran dan arogan.  

“Mereka berkata: „Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti 

yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah 

menciptakan Kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu 

hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia Ini saja. Sesungguhnya kami telah 

beriman kepada Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir 

yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik (pahala-Nya) 

dan lebih kekal (azab-Nya)”. (QS. Thaha, 20: 71 – 72) 

Akhirnya Fir‟aun merealisasikan ancamannya dengan menyalib mereka dan mengamputasi 

silang kaki dan tangan mereka, dan mengeksekusi mereka dengan keji. Meskipun demikian, 

para tukang sihir tidak goyah sedikitpun sehingga mereka menjadi syuhada yang berlimpah 

kebajikan dan keridoan Allah SWT.  
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Tentang hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu „anhu berkata, “Siang hari mereka masih menjadi 

tukang sihir, sore harinya mereka telah menjadi syuhada” 

Tekanan Fir’aun kepada Bani Israil 

Kegerahan Fir‟aun dan para pembesar Mesir terhadap dakwah Nabi Musa „alaihis salam 

diwujudkan dengan menekan Nabi Musa „alaihis salam dan para pengikutnya. Mereka 

membunuh anak-anak lelaki yang baru dilahirkan dan membiarkan perempuan-

perempuannya, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya pada masa lalu. Bani Israil 

mengeluhkan keadaan ini kepada Musa „alaihis salam, maka ia mewasiatkan kepada mereka 

untuk bersabar atas kezaliman yang menimpa mereka, dan memohon pertolongan kepada 

Allah SWT agar kuat memikul ujian, serta menjanjikan kepada mereka dengan akibat 

kesudahan yang baik jika mereka bertakwa,  

Allah SWT mengisahkan ini dalam Al-Qur‟an,  

 

“Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun): „Apakah kamu 

membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Ini (Mesir) dan 

meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?‟ Fir'aun menjawab: „Akan kita bunuh anak-anak 

lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka; dan sesungguhnya kita 

berkuasa penuh di atas mereka‟. Musa berkata kepada kaumnya: „Mohonlah pertolongan 

kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya 

kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya; dan kesudahan yang baik adalah 

bagi orang-orang yang bertakwa.‟ Kaum Musa berkata: „Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) 

sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang‟.
4
 Musa menjawab: „Mudah-

mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), Maka 

Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.‟”
5
 (QS. Al-A‟raf, 7: 127 – 129) 

Orang Beriman dari Kalangan Keluarga Fir’aun  

Fir‟aun menggelar musyawarah untuk membunuh Musa „alaihis salam dan menyelamatkan 

bangsanya dari pengaruh dakwahnya. Allah SWT menceritakan hal ini dengan firman-Nya, 

“Dan berkata Fir'aun (kepada pembesar-pembesarnya): „Biarkanlah aku membunuh Musa 

dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan 

menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi‟”. (QS. Al-Mu‟min, 40: 26) 

Tatkala Fir‟aun dan bala tentaranya sedang merundingkan sikap dan tindakan mereka 

terhadap Nabi Musa „alaihis salam, tiba-tiba ada seseorang yang menyembunyikan 

keimanannya dan ikut serta dalam forum tersebut, ia membela Musa, Ia tidak rela bila 

                                                           
4
 Mereka mengeluh kepada Musa bahwa nasib mereka sama saja; baik sebelum kedatangan Musa untuk 

menyeru mereka kepada agama Allah dan melepaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, maupun sesudahnya. 
Ini menunjukkan kekerdilan jiwa dan Kelemahan daya juang pada mereka. 
5
 Maksudnya: Allah akan membalas perbuatanmu, yang baik dibalas dengan yang baik, dan yang buruk dibalas 

dengan yang buruk. 



Page 31 of 35 
 

seseorang yang menyatakan Tuhannya Allah dibunuh. Ia mengingatkan mereka tentang azab 

Allah di dunia sebagaimana yang telah terjadi pada umat terdahulu akibat kejahatan yang 

mereka lakukan. Ia juga mengingatkan mereka tentang azab akhirat, serta mengingatkan 

mereka bahwa dakwah Nabi Musa „alaihis salam bukanlah hal yang baru, karena Nabi Yusuf 

„alaihis salam juga telah menyerukan hal yang sama. Perhatikanlah ayat-ayat berikut ini, 

“Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang 

menyembunyikan imannya berkata: „Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena 

dia menyatakan: „Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan 

membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu; dan jika ia seorang pendusta maka dialah 

yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian 

(bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu‟. Sesungguhnya Allah tidak 

menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.  

Hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah 

yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita!‟ Fir'aun berkata: „Aku 

tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada 

menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar‟.  

 

Dan orang yang beriman itu berkata: „Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan 

ditimpa (bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu,  

(yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah 

mereka. dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. 

Hai kaumku, Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil,  

(yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang 

menyelamatkan kamu dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada 

baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk.  

Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, 

tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga 

ketika dia meninggal, kamu berkata: „Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) 

sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-

ragu.‟” (QS. Al-Mu‟min, 40: 28 – 34) 

Sang mu‟min yang menyembunyikan keimanannya ini kemudian mencela seruan Fir‟aun 

kepada kekufuran; tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak bermanfaat di dunia dan tidak 

mendatangkan syafaat di akhirat, lalu ia mengingatkan bahwa nanti akan tiba masanya 

mereka akan teringat dengan nasehat-nasehat yang disampaikan ini.  

Al-Qur‟an menjelaskan seruan sang mu‟min ini dengan gaya bahasa yang menarik. 

Perhatikan firman Allah Ta‟ala berikut ini, 
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“Orang yang beriman itu berkata: „Hai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan 

kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 

kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal. Barangsiapa 

mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan 

kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun 

perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka 

diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu 

kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka? (Kenapa) kamu menyeruku supaya 

kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui padahal aku 

menyeru kamu (beriman) kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti 

bahwa apa yang kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya tidak dapat memperkenankan 

seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat, dan sesungguhnya kita kembali kepada 

Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni 

neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. dan Aku 

menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-

hamba-Nya‟. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun 

beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk.” (QS. Al-Mu‟min, 40: 38 – 45) 

 

 

Fir’aun dan Pengikutnya Ditimpa Azab dan Peringatan 

Tatkala Fir‟aun semakin bangga dan arogan dengan dosa-dosanya, dan tidak menggubris 

perintah Allah SWT, dan terus menerus mendustakan Nabi Musa „alaihis salam serta 

menganiaya Bani Israil, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa „alaihis salam untuk 

menyampaikan kepada Fir‟aun bahwa ia dan kaumnya akan diberi azab dan peringatan.  

Ada sembilan azab dan peringatan yang dikirim oleh Allah SWT sebagai kepada Fir‟aun dan 

kaumnya: 

1. Kekeringan dan paceklik, (al-qahthu wal jadab), dimana sawah dan ladang tidak 

menumbuhkan tanaman sedikitpun, dan hal ini digambarkan dalam Al-Qur‟an 

berlangsung beberapa tahun lamanya. 

2. Kekurangan buah-buahan (an-naqshu minats tsamaraat), yaitu sangat sedikit sekali 

pohon-pohon yang berbuah, akibat musim paceklik. 

3. Angin badai (at-thuufaan), yaitu banyaknya curah hujan yang merusak tanaman dan 

buah-buahan, dan meluapnya sungai Nil yang mengakibatkan terjadinya bencana 

banjir. 

4. Hama wereng atau belalang (al-jarad), sesungguhnya Allah SWT telah mengirim 

hama tersebut dengan jumlah yang sangat besar, sehingga menutupi seluruh tanaman 

dan menghalanginya dari cahaya matahari, dan seluruh tanaman mati dan rusak 

binasa, tanpa satupun yang tersisa. 

5. Ulat (al-qummal), yaitu sejenis hama ulat yang merusak bibit dan biji tanaman, juga 

disebut dengan hama nyamuk (al-ba‟uudh) yang telah mengerubungi tempat tidur 

mereka, sehingga mereka tidak dapat beristirahat dan hidup dengan tenang. 
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6. Katak (adhofaadi‟), hewan ini berkembang biak dalam waktu singkat dengan jumlah 

yang sangat banyak, dan selalu hinggap di atas makanan dan bejana mereka, hinggap 

di atas tempat tidur dan pakaian mereka. 

7. Darah (al-dam), fenomena ini merupakan tanda-tanda yang sangat jelas, air yang ada 

telah berubah menjadi darah, baik air yang ada di sumur-sumur maupun air yang ada 

di sungai-sungai.  

8. Tongkat (al-‟asha), tanda yang satu ini memang bukan terkait dengan adzab, tetapi 

mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa „alaihis salam, yang berubah 

menjadi ular yang hidup dan bergerak. 

9. Tangan (al-yad), ini juga mukjizat, yaitu ketika Nabi Musa „alaihis salam memasukan 

tangannya ke saku bajunya, sehingga terpancar cahaya daripadanya. 

 

Kesembilan tanda-tanda tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, “Dan 

Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, 

maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun 

berkata kepadanya: „Sesungguhnya aku sangka kamu, Hai Musa, seorang yang kena sihir‟”. 

(QS. Al-Isra, 17: 101) 

Perincian kesembilan tanda-tanda itu disebutkan dalam ayat berikut, 

“Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) 

musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil 

pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: „Itu 

adalah karena (usaha) kami‟; dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab 

kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya 

kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui. Mereka berkata: „Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami 

untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman 

kepadamu‟. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah 

sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum 

yang berdosa.” (QS. Al-A‟raf, 7: 130 – 133) 

Namun, mereka bila mendapatkan azab dari Allah SWT, mereka datang menjumpai Nabi 

Musa „alaihis salam dan meminta kepadanya agar Tuhannya segera menghentikan azab 

tersebut, mereka berjanji bila azab dihentikan mereka akan beriman dan tidak menyakiti Bani 

Israil, namun saat azab itu benar-benar telah dicabut, mereka kembali menyimpang dari jalan 

Allah SWT, mereka ingkari janjinya, dan tetap membangkang kepada-Nya.  

Membangun Qiblah 

Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun „alaihimassalam agar 

keduanya membuatkan untuk kaumnya bangunan rumah yang berbeda dari rumah-rumah 

orang Qibty, agar mereka mudah dan cepat bergerak bila mereka diperintahkan untuk 

berangkat, dan agar satu dengan yang lainnya dapat saling mengenali rumahnya masing-

masing. Allah berfirman, 
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“Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: „Ambillah olehmu berdua beberapa 

buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-

rumahmu itu qiblah (tempat shalat) dan dirikanlah olehmu shalat serta gembirakanlah 

orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus, 10: 87) 

Sebagian Mufassir mengartikan „qiblah‟ pada ayat tersebut dengan “masjid-masjid”, ada juga 

yang menafsirkan tempat memperbanyak shalat, sebagaimana pendapat Mujahid, Abu Malik, 

Ibrahim An-Nakh‟i, Ar-Rabi‟i, Adh-dhahhaak, Zaid bin Aslam, dan putranya Abdurrahman. 

Inti maksudnya adalah meminta tolong dengan memperbanyak shalat dalam menghadapi 

marabahaya, kesulitan dan penderitaan, sebagaimana firman Allah, 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan sesungguhnya yang demikian itu 

sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'...” (QS. Al-Baqarah, 2: 45) 

Adalah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, apabila menghadapi persoalan beliau segera 

menunaikan shalat. Sesungguhnya Bani Israil saat itu tidak bisa beribadah secara terang-

terangan di tengah masyarakat dan tempat ibadah mereka, karena itu mereka diperintahkan 

untuk shalat di rumah-rumah mereka, sebagai ganti dari shalat-shlat mereka yang seharusnya 

dilakukan terang-terangan sebagai syiar agama. Hal itu terpaksa dilakukan karena takut 

kepada Fir‟aun. 

Musa ‘alaihis salam Memohon Kebinasaan Fir’aun dan Para Pendukungnya 

Allah SWT berfirman menceritakan hal ini, 

“Musa berkata: „Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan 

pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya Tuhan 

kami - akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, 

binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak 

beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.‟ AlIah berfirman: „Sesungguhnya telah 

diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang 

lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. 

(QS. Yunus, 10: 88) 

 

Musa Membawa Bani Israil Keluar dari Mesir 

Allah Ta‟ala berfirman, 

 “Dan kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: „Pergilah di malam hari dengan 

membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena Sesungguhnya kamu sekalian akan 

disusuli‟” (QS. As-Syu‟ara, 26: 52) 

Besar kemungkinan mengapa Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa „alaihis salam 

untuk berhijrah adalah disebabkan karena Fir‟aun bermaksud menganiaya Musa dan 

pengikutnya habis-habisan. Allah SWT mengijinkan Rasul-Nya hijrah demi menghindari 
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penganiyaan musuh, dan menyelamatkan orang-orang mu‟min dari bencana yang menimpa 

agamanya. 

Tatkala Fir‟aun  dan bala tentaranya mengejar, Allah SWT telah merencanakan bahwa 

mereka akan ditenggelamkan, sementara Musa „alaihis salam dan pengikutnya akan 

diselamatkan.  

 “Lalu kami wahyukan kepada Musa: „Pukullah lautan itu dengan tongkatmu‟. Maka 

terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.” (QS. As-

Syu‟ara, 26: 63)
6
 

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa „alaihis salam memukulkan tongkatnya ke 

tepi lautan, maka tiba-tiba terbelahlah lautan tersebut dan terbentanglah jalan yang kering 

yang menghubungkan kedua garis pantai, lalu Nabi Musa dipesankan oleh Allah agar  jangan 

takut dan khawatir tertangkap oleh Fir‟aun,  

 “Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)". (QS Thaha, 

20: 77) 

Fir‟aun mengejar Nabi Musa dan menyeberangi lautan. Sesampainya di tengah lautan, lautan 

yang terbelah itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir‟aun beserta balatentaranya.  

“Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang 

menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi 

petunjuk.” (QS. Thaha, 20: 78 – 79)  

“....hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: „Saya percaya bahwa 

tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk 

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)‟”. (QS. Yunus, 10: 88) 
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 Tidak diketahui secara pasti dimana daerah terbelahnya lautan ini, namun bila dikaitkan dengan lebar terusan 

Suez yang ada saat ini, jarak yang ditempuh oleh Nabi Musa cukup jauh, sebab dengan mengendarai kapal saja 
memakan waktu 9 jam. 


