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Hadits 22 
Beradaptasi 
dengan Fase 
Perputaran 
Sejarah



مَ الْمُتَشَبِّ�ُع بِمَا لَْم يُعَْط َّ ّ!هُ عَلَيْهِ وََسل بِيُ َصلَّىَ الل" َّ ّ!هُ عَْنهَا قَالَْت قَاَل الن ْسمَاء رَضَيَ الل" عَْن َأ8
بَْي زُورٍ كَلَابِِس ثَوْ

Dari  Asma’  radhiyallahu  ‘anha  berkata,
bersabda  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:
“Orang  yang  menampak-nampakkan  kepuasan
dengan  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak
diberikan  kepadanya,  seperti  halnya  seorang
yang  memakai  dua  helai  pakaian  kepalsuan.”
(Al-Bukhari)

Imam  Nawawi  rahimahullah menjelaskan  maksud
hadits yaitu: Orang yang melebihkan-lebihkan sesuatu
yang tidak ia miliki dengan menampilkan seolah-olah
dia  memilikinya  kemudian  memamerkannya  di
hadapan manusia dan menghiasinya dengan kebatilan.
Merupakan perbuatan tercela sebagaimana tercelanya
orang yang memakai dua helai pakaian kepalsuan.

Makna  memakai  dua  helai  pakaian  kepalsuan yaitu
orang yang memakai pakaian zuhud, ibadah dan wara
di muka manusia agar disangka memiliki sifat mulia
tersebut. Dia menampakkan khusyuk dan kezuhudan
melebihi yang dimiliki dalam hatinya. Disebut pakaian
kepalsuan dan riya. Ada juga yang memaknai; orang
yang  meminjam  dua  baju  milik  orang  lain  dan
mengklaim  miliknya.  Ada  pula  yang  mengartikan;
orang  yang  mengenakan  sebuah  baju  lalu  dia
merangkap  dengan  baju  orang  lain  dan  mengaku
kedua bajunya itu miliknya.

Kalimat terindah yang bersesuaian dengan fakta, apa
adanya.  Tetapi  apabila  dilebih-lebihkan,  kalimat  itu
menjadi  game dan  kebatilan.  Seribu  kata  kepalsuan
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dan potret pencitraan tidak akan bisa mengenyangkan
orang  kelaparan,  menutupi  aurat  orang  yang
kekurangan pakaian dan tidak bisa menolong pejuang
di medan.

Permasalahan  bukan  pada  adanya  kejadian  tetapi
pada  ungkapan  kalimat  yang  dinyatakan  dengan
melebih-lebihkan  tidak  sesuai  dengan  aslinya.  Saat
itulah  disebut  omong  kosong,  kedustaan  dan
propaganda picisan. Rihlah perjalanan aktivis dinullah
merupakan rihlah  penyempurnaan,  yaitu  rihlah
kejujuran dan kesesuaian dengan fakta apa adanya.

Syiar dan slogan yang tampak besar dan hebat tidak
bisa  mewujudkan  kemenangan  dan  pula  tidak  bisa
memasukkan seseorang  ke  dalam janah.  Seandainya
orang musyrik mengaku sebagai muwahid (bertauhid),
dia tidak mungkin masuk janah kecuali pengakuannya
sesuai dengan realitas sebagai seorang muwahid.

Timbangan  akhirat  adalah  timbangan  hakikat,
kesesuaian fakta, realitas bukan kepalsuan. Demikian
pula timbangan dunia mengikuti  timbangan akhirat.
Keduanya saling berdampingan.  Siapa memecah batu
bata  tak akan  mampu  membangun  rumah.  Siapa
tidak  lurus  tidak  akan  mampu  melanggengkan
jamaah.  Siapa  yang  mempublikasikan slogan-slogan
indah  atau  rilisan  media  tanpa  memperhatikan
kesesuaian dengan hakikat akan segera terbongkar.

Perjalanan  jamaah  didasarkan  pada  kejujuran  yang
menjadi indikasi kesungguhannya berinteraksi dengan
dinullah.  Kejujuran  akan  mewujudkan  kehormatan
bagi  dirinya  dan  penghormatan  orang  lain  padanya.
Perkataan  yang  jujur  merealisasikan  kekuatan.
Kejujuran nilai yang tidak bisa ditawar. Jamaah tidak
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boleh  berdusta  pada  umat  dan  ikhwan  dengan
menutupi realitas sebenarnya. Prinsip ini merupakan
rukun kehidupan dan persaksian di hadapan makhluk.

Harakah  Islamiyah  memiliki  kewajiban  selalu
memelihara  waqi’ (realitas) dan mengenali sejarah di
mana dia berputar. Sebab pengetahuan dan kesadaran
di  mana  kakinya  sedang  berpijak  dalam  roda
perputaran  sejarah  merupakan  syarat-syarat
kemenangan saat melalui fase-fasenya.

Sejarah adalah  halaqah.  Sebuah halaqah pendakian,
berada  di  atas  puncak  atau  menuruni  pegunungan.
Ketika halaqah sedang mendaki,  jaga ritme langkah
kaki  supaya  tidak  kelelahan.  Ketika  berada  di  atas
puncak gunung, jaga keseimbangan supaya tidak cepat
terjatuh.  Dan ketika melakukan penurunan, berhati-
hatilah  dan  banyak  istirahat  agar  tidak  terperosok
dalam jurang sehingga tidak mampu bangkit kembali.

Sebuah  kebodohan  orang  menyatakan futuhat
(kemenangan)  padahal  dia  berada  dalam  halaqah
penurunan  dan  kehancuran.  Seperti  orang  yang
memakai dua pakaian kepalsuan.

Kemampuan  adaptasi  dengan  fase-fase  halaqah
sejarah  yang  sedang  dilalui  merupakan  bagian
kemenangan. Seperti Khalid bin Walid dalam perang
Mu’tah ketika beliau berpihak pada pasukannya demi
menjaga  agar  mereka  tidak  hancur.  Sesungguhnya
beliau sedang mewujudkan kemenangan sesuai dengan
waqi’.

Beliau  mampu  melakukannya  karena  memahami
halaqah  tarikh  yang  sedang  berlangsung.  Inilah
bahasa hakikat, realitas, kejujuran bukan bahasa  zur

Faidah Kitab Arbaun Al-Jiyad | 5



(kepalsuan).  Menghadapi  realitas  sesuai  dengan
realita  akan  bermanfaat  walaupun  situasinya  sulit
pada jiwa dan cita-cita.

Dalam perjalanan jihad dan dakwah kita mewaspadai
propaganda yaitu kepalsuan media  serta  pencitraan.
Slogan itu  akan  runtuh hanya  dengan  tiupan  angin
sepoi.  Sebuah  keindahan  palsu  yang  justru
memberatkan jamaah dan umat.

Batu  kecil  tapi  sesuai  realita  lebih  baik  daripada
teriakan  keras.  Jaring  laba-laba  lebih  baik  dari
pakaian  kepalsuan.  Biarlah  manusia  datang  kepada
kita dan mengenal apa adanya. Biarkan mereka sadar
risiko yang akan mereka jumpai dan apa yang akan
mereka  persembahkan.  Sehingga  tidak  ada  yang
disembunyikan, gambarkan apa adanya sesuai fakta.
Perjalanan harakah yang ditetapkan dengan kejujuran
dan amanah.
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Hadits 23
Kaidah Amal 
Jamai



َسّدِدُوا مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  ّ!هُ  الل" َصلَّى  ّ!هِ  الل" رَُسوُْل  قَاَل  قَاَل  عَنْهُ  ّ!هُ  الل" رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ8 عَْن 
ْلجَةِ وَالْقَْصدَ الْقَْصدَ تَبْلُغُوا بُوا وَاغْدُوا وَرُوُحوا وَشَْيءٌ مِْن الدُّ وَقَارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata,
bersabda  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam:  “Beramalah  dengan  ilmu  secara
konsisten  dan  istiqamah  serta  tepat  beramal.
(Beramalah) di awal pagi atau akhir siang atau
akhir  malam  yang  singkat.  Beramalah
seimbang, pertengahan serta maintenence object
niscaya kalian akan sampai pada tujuan.” (Al-
Bukhari)

Perjalanan  aktivis  dinullah  bersama ilmu  dan  jihad
bukan  fase  terputus-putus  yang  apabila  terhenti,
melanjutkannya  mulai  dari  nol.  Tetapi
memperjuangkan  dinullah  merupakan  perjalanan
yang  berkelanjutan.  Perjalanan  yang  harus  tersedia
generasi  penerus  untuk melanjutkan pekerjaan yang
telah dilakukan.

Perjalanan berkelanjutan ini adalah perjalanan amal
yang  dimulai  dari  ilmu  dan  selesai  ketika  jasad  di
kubur.  Perjalanan  jihad  selesai  ketika  tidak  ada
kesyirikan di muka bumi seperti firman Allah ta’ala:

ِ ه َّ يَكُونَ الدِّيُن لِل ٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ َّ وَقَاتِلُوهُْم َحت
“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah
lagi  dan (sehingga)  ketaatan itu  hanya semata-mata
untuk Allah.” (Al-Baqarah: 193)

Sedang  perjalanan  ibadah  selesai  ketika  maut
menjemput, seperti firman Allah ta’ala:
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ِيََك الْيَقِينُ ت ٰى يَْأ/ َّ َحت
“Sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).” (Al-
Hijr: 99)

Hadits yang mulia tersebut merupakan kaidah dalam
membangun dan bergerak dalam jamaah. Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wassalam membaginya dalam tiga
bagian yaitu:

1. Amal.

2. Waktu.

3. Pengorganisasian.

Pada  amal yaitu  perintah بُوا  وَقَارِ :bermakna َسّدِدُوا 

Beramalah  dengan  ilmu  secara  konsisten  dan
istiqamah  serta  tepat  beramal.  Beramal  di
pertengahan dalam segala perkara dan meninggalkan
ghulu (ekstrimisme) serta peremehan.

Pada waktu yaitu perintah  ِ ْلجَة الدُّ مِْن  وَشَْيءٌ  وَرُوُحوا  : وَاغْدُوا 

Beramal  di  awal  pagi  atau  akhir  siang  atau  akhir
malam.  Kapanpun  ada  kesempatan  beramal  maka
gunakan waktu tersebut dan jangan menunda-nunda.

Pada pengorganisasian yaitu perintah الْقَْصدَ  : وَالْقَْصدَ 

Beramal  secara  seimbang,  pertengahan  serta
maintenence object.  Jika dilaksanakan dengan penuh
keyakinan akan sampai pada tujuan dengan izin Allah.

Paradigma  beramal  dalam  jamaah  berbeda  dengan
beramal  sendirian.  Sebagai  seorang  muslim  ketika
beramal secara individu mengikuti kaidah:

َك غَرِيٌْب َّ ن Fنْيَا كََأ ُكْن فِي الدُّ

Faidah Kitab Arbaun Al-Jiyad | 9



“Hiduplah  kamu  di  dunia  seakan  perantau.”  (Al-
Bukhari)

Yaitu  hidup  memanfaatkan  momen  yang  singkat
seperti  burung  mencari  air  minum.  Tatkala
menemukannya  dia  hanya  meminumnya  sekadar
volume air yang bisa menampung paruhnya yang kecil.
Kemudian kembali terbang bertasbih beramal mencari
ridha Allah.

Tetapi  hidup  berjamaah  itu  seperti  membangun
kekuatan  batalion,  terdiri  atas  susunan-susunan
pasukan. Seperti membangun rumah, melalui tahapan
dari  fondasi  hingga  atap  dengan  memilih  material
yang kuat. Pergerakan dalam jamaah dibangun untuk
jangka panjang,  dengan stabilitas,  daya  tahan,  daya
kenyal dan permanen.

Apabila hanya dibangun dengan konsep individu, akan
mudah hancur tidak mampu menopang kemaslahatan
masyarakat  dan  taklif (pembebanan  ibadah)
berhadapan  dengan  umat  lain.  Sehingga  kekokohan
dan ketelitian merupakan asas kehidupan berjamaah
seperti sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam:

بُوا َسّدِدُوا وَقَارِ
Yaitu mencurahkan kemampuan dengan ilmu, bukan
melempar  di  angin  yang  kosong  atau  melempar
sembarangan  asal-asalan.  Tetapi  melempar  dengan
bidikan  yang  tepat  semaksimal  kemampuan.  Ilmu
mendahului  amal  seperti  dipahami  dari  sabda
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam:

ِ ْلجَة بُوا وَاغْدُوا وَرُوُحوا وَشَْيءٌ مِْن الدُّ َسّدِدُوا وَقَارِ
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Perjalanan  di  pagi  hari,  petang  atau  akhir  malam
merupakan waktu-waktu beramal setelah membekali
dengan ilmu ke mana langkah kaki akan di arahkan.
Tanpa bekal ilmu tersebut, dia akan berjalan ke sana
ke mari tidak mengenal panduan dan tujuan.

Sebelum  melangkah,  tentukan  arah  dan  tujuan
perjalanan  lalu  persiapkan  perbekalan  kemudian
ayunkan  kaki.  Saat  merasa  penat  di  tengah
perjalanan,  beristirahat  sejenak  namun  mata  tetap
mengawasi  dengan  waspada  sedang  ruh  mengintip
pada kenikmatan yang jauh:

ْت وَلَا ُُأذٌُن سَمِعَْت وَلَا َخطَرَ عَلَى قَلِْب بَشَرٍ Fمَا لَا عَيٌْن رَُأ 
“Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum
pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di
benak manusia.” (Al-Bukhari)

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam:

وَاغْدُوا وَرُوُحوا
“(Beramalah) di awal pagi atau akhir siang.”

Apapun  yang  bisa  diamalkan  sekarang,  kerjakan
walaupun  sedikit.  Jangan  menunggu  sampai  besok.
Jika  di  pagi  hari  waktu  kita  sempit  atau  tidak  ada
kesempatan  melakukannya,  kerjakanlah  pada  sore
hari  dengan  sungguh-sungguh.  Maknanya  pula,  jika
kita  tidak  bisa  yakin  dengan  suatu  persoalan,
cukuplah  dengan  persangkaan  yang  paling  kuat.
Tetapi  jangan  sampai  bertindak  berlebihan,  namun
bertindaklah dengan kaidah:

الْقَْصدَ الْقَْصدَ
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Yaitu  Beramal  seimbang,  pertengahan  serta
maintenence  object.  Karena  amalan  yang  dilakukan
dengan  cara  berlebihan  atau  peremehan  tidak  akan
menyampaikan  pada  tujuan  walaupun  memiliki
kemampuan.  Din  ini  sangat  luas  begitu  pula  alam
semesta sedangkan perjalanan sangat panjang sampai
menjumpai kematian. Solusi dari kesulitan ini hanya
satu;  dengan  membawa sedikit  beban  dan  konsisten
mengatur kecepatan perjalanan.

Inilah kaidah meraih prestasi, kaidah kesuksesan dan
rumus untuk memperbanyak tsabat serta konsistensi.

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam:

ِ ْلجَة وَشَْيءٌ مِْن الدُّ
“Akhir malam yang singkat.”

Terdapat  waktu-waktu tertentu ketika jiwa manusia
menguat,  saat  tubuh  dalam  kondisi  ringan  dari
kesibukannya.  Waktu  ketika  rezeki tidak  dibagikan,
ketika burung berdiam  bertengger dan ketika bunga
serba  biji-bijian  tumbuh  mekar.  Waktu  yang  paling
mahal, indah dan berharga. Karena itu dikatakan:

ٌ شَْيء
Yaitu sesuatu yang sedikit dan singkat.

Bila  malam  tiba  dan  kita  kelelahan,  beristirahatlah
lalu  bangun  malam  sesuai  kemampuan  dan  sesuka
kita.  Tetapi  kita  akan  menemukan  di  akhir  malam
waktu  singkat  yang  berharga  sebelum  fajar  untuk
meletakkan fondasi amal yang akan mendetonasi amal
besar kita setelahnya.
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Hadits 24
Agar Tetap Teguh



َ م َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوُل  خَذَ  عَْنهُمَا قَاَل َأ8 ّ!هُ  الل" رَضِيَ  بِْن عُمَرَ  ّ!هِ  الل" عَْن عَبْدِ 
ْو عَابِرُ َسبِيٍل َك غَرِيٌب َأ8 َّ ن نْيَا كََأ8 بِمَنِْكبِي فَقَاَل ُكْن فِي الدُّ

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma
berkata:  “Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wasallam  pernah  memegang  pundakku  dan
bersabda:  ‘Jadilah  kamu di  dunia  ini  seakan-
akan orang asing atau seorang pengelana.’” (Al-
Bukhari)

Orang terasing dan terpinggirkan mereka orang-orang
terpilih di zaman ini. Kaum yang berlalu bersama cita-
cita  dan  prinsip.  Kesalahan-kesalahan  yang  telah
mereka  perbuat  dan  sikap  manusia  atas  kesalahan
mereka  menggiringnya semakin  jauh  dari  dunia.
Bertambahlah penderitaan dan keterasingan mereka,
kaum  termarjinalkan.  Tidak  memiliki  kedudukan
prestisius di masyarakat, perkataannya tidak didengar
dan  kemampuannya  diabaikan.  Saat  itulah  mereka
jatuh sakit merana. Tetapi menjadi abid (ahli ibadah),
merubah keterasingan menjadi obat dan pelipur lara.
Dia  terus  kuat  dengan  segala  cita-citanya  yang
menyala  dalam  dada,  meskipun  terkadang  sinarnya
lemah seperti lilin.

Keadaan diri mereka dengan perputaran zaman diikat
dengan  sabda  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam
sebagai  abirus  sabil (pengelana  yang  lewat  suatu
tempat).  Pemberhentian  hanya  dijadikan terminal
untuk  bertolak  melanjutkan  perjalanan,  yaitu  masa
depan janah dan pertemuan dengan Ar-Rahman. Bila
tidak  menjadi  abirus  sabil,  bagaimana caranya  para
rasul  dan  pengikutnya  teguh  menghadapi
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kejahiliyahan di  masanya,  kezhaliman kaumnya dan
lemahnya cita-cita orang-orang kebanyakan?

Buat jarak antara akal,  hati  dan diri  dengan segala
sesuatu yang  bernama dunia.  Sebab kita  pasti  akan
meninggalkan ruh atau ruh yang meninggalkan kita.
Terikatnya  manusia  dengan  dunia  menjadi  puncak
kesalahan,  maksiat  perdana di  dunia  ini  yang
menimpa anak Adam.

Manusia menyangka tidak mungkin bisa hidup kecuali
dengan  dunia.  Membuatnya  khawatir  dengan  dunia
seperti orang yang gila mengejar cinta Laila. Cintanya
pada  dunia  telah  menguasai  ruhnya  hingga  ruh
meminum  dunia  itu  seperti  Bani  Israil  meminum
sungai  di  tengah  perjalanan  melawan  Jalut  karena
takut kehilangan dunia.

Padahal apabila kita cermati, banyak manusia mampu
hidup  tanpa  dunia.  Mereka  merasakan  kepuasan
tanpa adanya dunia di genggaman tangannya. Seperti
yang  disabdakan  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam,
kaya itu  bukan  kaya  harta  tapi  kaya  jiwa.  Menjadi
terasing bagi  abid, ulama dan mujahid bukan karena
depresi, penyakit atau kepenatan. Tetapi pilihan akal
dan hati.

Perputaran  waktu  dan  kecintaan kampung  halaman
tidak  bisa  menundukkan  orang-orang  terasing.  Dia
jadikan  waktu  dan  perguliran zaman sebagai  rihlah
amal.  Tidak mengenal galau  dengan  rasa  sepi  yang
menerpa, ia ganti mengisinya dengan berbagai macam
ibadah seperti  tasbih,  sujud dan mujahadah  taqarub
agar bertambah ilmu dan bashirah. Ketika ia berhasil
melakukannya,  waktu  akan  segera  berlalu  dengan
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cepat. Dia harus mengejar waktu agar tidak hilang sia-
sia dalam kenikmatan munajat dan ilmu.

Sedangkan  kampung  halaman,  tempat  keluarganya
menanti dengan penuh kerinduan dia jadikan sebagai
rihlah  kenangan.  Seperti  perjalanan  pengelana
seorang diri meninggalkan keluarganya di rumah yang
setia  menunggu  kepulangannya.  Kenangan  yang
membangkitkan  semangat  terus  melanjutkan  rihlah
hingga sampai  tujuan.  Kenangan tempatnya  di  hati.
Bila turun ke kaki, justru berat dilangkahkan.

Mereka  adalah  kaum  yang  berpegang  pada  prinsip
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

ْو عَابِرُ َسبِيٍل Fغَرِيٌب ُأ
“Orang asing atau pengelana.”

Yaitu  dunia  asing  dengan  kehadirannya,  cuek  dan
enggan  mengenalnya.  Meskipun  demikian  mereka
terus  berlalu  menuju  negeri  akhirat  sesuai visi
kehidupannya.  Dengan  prinsip  tersebut rihlah  terus
berlanjut  apapun  yang  terjadi.  Jarak  yang  telah
ditempuh tidak membuatnya lelah, jalan yang sedang
ditelusuri  tidak  membuatnya  terasa  berat  dan  rute
yang  akan  ditempuh  tidak  membuatnya  putus  asa.
Jangan  kita  menyesali  karena  menghabiskan  waktu
atau  amal  di  suatu  tempat  dengan  menganggapnya
sia-sia. Jangan kita mengatakan, “Saya telah beramal
di  sana  tetapi  tidak  memetik  buahnya.  Saya  telah
membangun  rumah  di  suatu  tempat  tetapi  pada
akhirnya bukan saya yang menempati.”

Dunia  adalah  pentas  yang  ajaib.  Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi  wasallam menyemai  13  tahun  di
Makah tetapi buahnya beliau petik di Madinah. Para
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ulama  menyebar  benih  di  suatu  tempat  lalu  angin
barakah  menerbangkannya  ke  bumi  lain  di  waktu
yang lain. Seperti benih yang ditabur Ibnu Taimiyah
rahimahullah,  sekarang  tumbuh  menjadi  pohon
rimbun  berbuah  lagi  tinggi  melangit.  Seperti  Sayid
Qutb rahimahullah yang memanen semaiannya pasca
kematiannya.

Nabi  Ibrahim  alaihissalam diperintahkan  menyeru
manusia berhaji di padang tandus tanpa air:

ٍّ عَمِيٍق تِينَ مِْن كُّلِ فَج تُوكَ رِجَالًا وَعَلَٰى كُّلِ َضامِرٍ يَْأ/ اِس بِاْلحَّجِ يَْأ/ َّ ذِّْن فِي الن Fوَُأ
“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan
haji,  niscaya mereka akan datang kepadamu dengan
berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang
datang dari segenap penjuru yang jauh.” (Al-Haj: 27)

Kemudian  Allah  memperdengarkan  seruannya  ke
alam semesta.  Berduyun-duyun  makhluknya menuju
Makah  menyambut  seruan  Nabi  Ibrahim  yang
jumlahnya hanya Allah yang mengetahui.

Dalam  rihlah  yang  panjang  ini,  fokuslah  pada  diri
untuk  menjadi  terasing  dan pengelana  seperti  sikap
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada dunia:

َّ رَاَح وَتَرََكهَا َّ كَرَاِكٍب اْستَظَّلَ َتحَْت َشجَرَةٍ ثُم لا نْيَا ِإ� نَا فِي الدُّ Fنْيَا، مَا ُأ مَا لِي وَلِلدُّ
”Apa peduliku dengan dunia?! Tidaklah aku hidup di
dunia ini melainkan seperti seorang pengembara yang
berteduh di  bawah pohon untuk  beristirahat  sejenak
lalu meninggalkannya." (Tirmidzi)

Sedangkan  apa  yang  terjadi  di  bumi  seperti  firman
Allah:
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ْرِض Fاَس فَيَْمكُُث فِي اْلَأ َّ ا مَا يَنْفَُع الن مَّ Fبَدُ فَيَْذهَُب ُجفَاءً ۖ وَُأ َّ ا الز مَّ Fفََأ
“Adapun buih itu,  akan hilang sebagai sesuatu yang
tak  ada  harganya;  adapun  yang  memberi  manfaat
kepada manusia, maka ia tetap di bumi.” (Ar-Rad: 17)

Iradah  menjadi  lemah  karena  takut  kehilangan
sejumput dunia dalam genggaman. Lupa, penghargaan
yang  akan di  raih  di  akhirat  nanti  lebih  indah dan
utama.  Beban  derita  mampu  ditanggung  jika  ia
mengetahui pada saatnya nanti  ia akan memperoleh
kebahagiaan  dan  kelegaan.  Seperti  sandal  musafir
yang tenggelam dalam debu dan lumpur,  kan bersih
seketika sekali ia mencelupkannya ke dalam sungai.

Namun  perjalanan  ini  rihlah  yang  sangat  panjang,
jauh  ditempuh  mata  memandang.  Sebagian  orang
merasa  puas  dengan  hasil  dakwah,  jihad  dan
amalannya  hingga  dibacakan  atasnya  firman  Allah
ta’ala:

ُ مَد Fفَطَاَل عَلَْيهِمُ اْلَأ
“Kemudian  berlalulah  masa  yang  panjang  atas
mereka.” (Al-Hadid: 16)

Sejenak  kemudian mereka  berteduh  di  bawah
rindangnya dunia,  bermaksud istirahat sekejap mata
hingga terlena terlupakan pada tujuan semula.

Hijrah  situasi  yang  harus  selalu  dikondiskan  oleh
pengelana.  Tidak  mungkin  pengembara mengoleksi
perbendaharaan seperti  orang mukim.  Muhajir  akan
selalu  membawa  bekal  seminimal  mungkin.  Agar
kapanpun dia mendengar panggilan pemberangkatan
segera berkemas dan beranjak.
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Hadits 25
Membangun 
Konstruksi 
Ruhiyah



ْروَاُح الَأ8 مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  ّ!هُ  الل" َصلَّى  ّ!هِ  الل" رَُسوُْل  قَاَل  َلَْت  قا عَْنهَا  ّ!هُ  الل" رَضَيَ  عَاِئِشَةَ  عَْن 
َلََف دَةٌ فَمَا تَعَارََف مِْنهَا اْئْتَلََف وَمَا تَنَاكَرَ مِْنهَا اْخت َّ ُجنُودٌ ُمجَن

Dari  ‘Aisyah  radhiyallahu  ‘anha  berkata:
“Bersabda  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam;  Ruh-ruh  itu  seperti  prajurit  dalam
kesatuan formasi, jika saling mengenal mereka
akan  menyatu  tetapi  apabila  mengingkari
mereka akan berselisih.” (Al-Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan mengenai buah orang yang
menyiapkan  tarbiyah  bagi  dirinya,  keluarganya  dan
jamaah  untuk  menjadi  prajurit  yang  bersatu  dalam
sebuah  kesatuan  formasi  atau  korps  (junudun
mujanadah). Karena orang yang tidak melatih dirinya
dan keluarganya tidak bisa disebut sebagai  junudun
mujanadah.

Melalui  berbagai  latihan penyatuan akan ditemukan
sebuah  titik  temu  di  atas  jalan  dan  tujuan  yang
disepakati. Para sahabat bisa sukses mencapai tujuan
mereka karena  dapat  menangkap secara detail  pada
acuan yang dicanangkan pimpinan. Walaupun ditempa
oleh  berbagai  macam  ujian  dan  penderitaan  dalam
merintis  tujuan  tersebut,  mereka  tetap  teguh
disebabkan  kecintaan  timbal  balik  antara  pemimpin
dan bawahan.

Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu awalnya tidak
setuju  dengan  keputusan  Abu  Bakar  radhiyallahu
anhu memerangi  gelombang  pemurtadan.  Namun
karena  kecintaan  pada  pemimpin,  Umar  kemudian
hari  mengakui,  “Aku  menyaksikan  bagaimana  Allah
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melapangkan  dada  Abu  Bakar,  sehingga  aku
mengetahui keputusannya di atas kebenaran.”

Jika kita mengamati perkataan Umar tersebut, tidak
keluar  kecuali  karena  keterkaitan  hati  dan  ruh
mereka.  Keterkaitan  dan  kesatuan  yang  dihasilkan
dari  pelatihan yang terus menerus sehingga menjadi
jiwa  yang  terlatih  satu  sama  lain.  Persatuan  ruh
seperti junudun mujanadah.

Jamaah kaum muslimin merupakan jamaah ujian dan
cabaran.  Mereka  dikelilingi  oleh  konspirasi  musuh
yang sangat keras:

ْن كَانَ مَكْرُهُْم لِتَزُوَل مِنْهُ اْلجِبَاُل وَِإ�
“Dan  sesungguhnya  makar  mereka  itu  (amat  besar)
sehingga  gunung-gunung  dapat  lenyap  karenanya.”
(Ibrahim: 46)

Bagian  dari  sunatullah,  ujian  menjadi  bara  yang
memisahkan  kotoran.  Berbagai  macam  ujian
menjadikan  keterasingan  semakin  kuat  dan
penderitaan  semakin  berlipat.  Apabila  seperti  ini
keadaannya,  tidak  ada  yang  bertahan  kecuali  orang
yang  terlatih  membawa  beban  berat  keimanan  dan
ketakwaan dengan pelatihan yang tinggi pada tugas-
tugas  khususnya  berkaitan  dengan  internal  jamaah.
Jika tidak, bisa terjatuh dalam kesalahan kritis yang
mengakibatkan kehancuran.

Para sahabat merasakan tekanan ujian yang hampir
menyeret  mereka  dalam  titik  kehancuran  dalam
masalah  ilmiah  maupun  amalan.  Namun,  kecintaan
mereka pada Rasulullah shallallahu alaihi wassalam,
keterkaitan  hati  mereka  yang  suci  untuk  menerima
kesucian  dan  kelembutan  ruh  mereka  dengan
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menjadikan akhirat  sebagai  tujuan tertinggi mereka,
membuat  ujian  justru  semakin  menambah  erat
kekuatan.

Misalnya  dalam  ujian  amalan.  Pada  Perang  Uhud,
saat  ujian  tercerai-berai  formasi  pasukan  karena
maksiat  yang  dilakukan  sebagian  sahabat.  Para
sahabat  segera  mereorganisasi  kekuatan lalu
melindungi  Rasulullah  shallallahu  alaihi  wassalam
meskipun dengan tim yang sangat kecil. Andai bukan
sahabat, mereka hanya menjadi bayangan yang segera
menghilang bila cobaan semakin berat.

Dalam  ujian  ilmiah.  Rasulullah  shallallahu  alaihi
wassalam mengabarkan kemenangan dan penaklukan
Makah  dalam  perjanjian  Hudaibiyah.  Para  sahabat
mengira janji itu akan terealisasi di tahun itu. Namun
mereka terkejut melihat item-item perjanjian dengan
adanya  poin  konsesi  perwalian  sesama  muslim  dan
batalnya niat umrah pada tahun tersebut.

Sahabat  keberatan  menerima  keputusan  perjanjian
tersebut.  Hati  mereka berat  melaksanakan perintah.
Rasulullah shallallahu alaihi wassalam khawatir jika
mereka hancur karena maksiat ini.  Kemudian beliau
keluar  menemui  mereka,  mencukur  rambut  dan
menyelesaikan  ihramnya  yang  diikuti  oleh  para
sahabat.  Dalam  kondisi  menahan  amarah,  sahabat
mencukur rambut  temannya sampai  hampir  terluka.
Ujian  berat  seperti  itu  tidak  akan  mampu  diterima
kecuali  mereka  saling  mencintai  saudaranya  dan
terikat ruh satu sama lain.

Dalam amal jamai harus ada pembangunan kontruksi
pada sesuatu yang tak tampak, yaitu ruh. Dengan cara
tasbih,  istighfar,  qiyamul  lail  dan  doa  kepada

22 |  Faidah Kitab Arbaun Al-Jiyad



saudaranya  secara  ghaib.  Di  atasnya  kemudian
dibangun  konstruksi  amal  dengan  ilmu,  idad dan
hijrah  sampai  hati  saling  terkait  dan  ruh  saling
mengenal  sehingga  menjadi  junud (pasukan)  bukan
sampah perjuangan.

Melalui  kedua  konstruksi  tersebut,  saudara  akan
mengenal saudara lainnya seperti anak mengenal ibu,
ayah serta saudara kandung.  Keterkaitan seperti  ini
yang membuat ujian akan menambah persatuan dan
kekuatan.  Sebab  ibu  tidak  akan  meninggalkan
anaknya  walaupun  ia  melakukan  kesalahan,  sakit
atau  lemah.  Saudara  tidak  akan  meninggalkan
saudaranya  yang  lain.  Inilah  yang  disebut
shibghatullah (celupan Allah) yang tidak akan luntur
walaupun berlalu zaman.

Kita  menyaksikan  kecintaan  ahlul  hadits  pada
imamnya  yaitu  Abu  Hurairah,  Ibunda  Aisyah  dan
Anas  bin  Malik  radhiyallahu  anhum,  kecintaan
khusus yang spesial  yang hanya bisa dirasakan oleh
ahlul hadits. Kecintaan ulama fiqih dengan Ibnu Umar
dan  Ibnu  Masud  radhiyallahu  anhuma,  kecintaan
mujahid dengan Khalid bin Walid, Abu Ubaidah dan
panglima  lainnya  radhiyallahu  anhum dengan
kecintaan yang khusus.

Saat mereka tershibghah dalam kecintaan ini, mereka
saling  mewarisi  kecintaan  hingga  berganti  generasi
hingga hari kiamat. Cinta yang turun menurun seperti
pewarisan  nasab  bahkan  lebih  kuat.  Shibghah yang
mencelup sampai ruh.
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Hadits 26
Mengambil 
Pelajaran dari 
Sejarah



الْمُْؤْمُِن مِْن ُلْدَغُ  ي مَ لاَ  َّ ّ!هُ عَلَيْهِ وََسل الل" بِِي َصلَّىَ  َّ ّ!هُ عَنْهُ عَْن الن َيْرَةَ رَضِيَ الل" بِي هُر عَْن َأ8
تَيْنِ ُجحْرٍ وَاِحدٍ مَّرَ

Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  dari
Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Tidak
sepatutnya  seorang  mukmin  terperosok  dalam
lubang  yang  sama  sebanyak  dua  kali.”  (Al-
Bukhari)

Dalam kesulitan mewujudkan dakwah pada makhluk,
pembenci  Islam  dengan  cepat  menyemburkan  bisa
kebencian pada al-haq dan membidik pengusungnya.
Membuntuti  setiap  langkahnya  dengan  berbagai
makar siang maupun malam.

Apabila mereka menemukan sasaran yang lalai, segera
menancapkan  bisa  agar  menyebar  dalam tubuh  dan
jamaah.  Terjadilah  kekacauan  dan  pelemahan  pada
pengusung al-haq. Mereka yang bersiap menancapkan
bisa kepada al-haq inilah yang disebut lubang-lubang
kebatilan  yang  wajib  disumbat  lalu  menutupnya
dengan tanah agar tidak membuat orang terperosok.

Allah  ta’ala telah  memerintahkan  Rasul-Nya
shallallahu  ‘alaihi  wassalam untuk  menyumbat
lubang  tersebut  di  awal  perjalanan  dakwah.  Allah
berfirman:

َك بِهِْم َّ يَن بِهِْم مَرٌَض وَالْمُرِْجفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِ َِئِْن لَْم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيَن فِي قُلُو ل
َمَا ثُقِفُوا ُُأِخذُوا وَقُتِّلُوا تَْقتِيلًا يْن Fا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ ۖ ُأ لَّ َّ لَا ُيجَاوِرُونََك فِيهَا ِإ� ثُم

“Sesungguhnya  jika  tidak  berhenti  orang-orang
munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya
dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di
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Madinah  (dari  menyakitimu),  niscaya  Kami
perintahkan  kamu  (untuk  memerangi)  mereka,
kemudian  mereka  tidak  menjadi  tetanggamu  (di
Madinah)  melainkan  dalam  waktu  yang  sebentar.  *
Dalam  keadaan  terlaknat.  Di  mana  saja  mereka
dijumpai,  mereka  ditangkap  dan  dibunuh  dengan
sehebat-hebatnya.” (Al-Ahzab: 60-61)

Kejahatan paling bahaya dilakukan oleh ahlu taqiyah,
menyembuyikan kebenciannya dengan pakaian Islam.
Mereka  lubang  ular  yang  gelap  dan  busuk.
Menanamkan  kebencian  dan  kebatilan  dengan  cara
bersembunyi  dan  merunduk.  Saat  mendapat
kesempatan, menggigit dengan racunnya tanpa dapat
ditangkis. Mereka berkoalisi dengan kaum kufar yang
terang-terangan  melemparkan  api  pada  kaum
muslimin.

Betapa  tekunnya  mereka  menunggu  dalam  lubang
menunggu sasaran yang lalai dalam setiap perputaran
sejarah.  Sayangnya,  sebagian  orang tidak  bisa
membaca  sejarah  dan  mengambil  pelajaran  darinya.
Sehingga terjerumus kembali dalam lubang yang sama
berkali-kali.

Terjebaknya mereka dalam lubang yang sama karena
tidak  mengambil  pelajaran  sejarah  dengan  alasan:
“Perubahan  zaman,  perubahan  pemahaman
masyarakat  atau  perubahan  politik.”  Padahal
kejahiliyahan tidak berubah walaupun dihiasi dengan
ornamen baru  dengan  pakaian  tipuan  yang
dikembangkan.

Orang  mukmin  adalah  hamba  Allah  yang  bisa
mengambil  pelajaran.  Siapa  yang  tidak  bisa
mengambil  faedah pelajaran dari  yang  menimpanya,
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dia tidak bisa mengambil  pelajaran dari  kisah orang
lain.  Dia  tidak  bisa  melihat  kotoran  yang  ada  pada
dirinya  bagaimana  dia  bisa  melihat  kotoran  yang
menempel pada orang lain?

Sedangkan  orang  mukmin  yang  lalai,  mereka  akan
dikalahkan  oleh  musuh  bahkan  akan  dimanfaatkan
musuh  untuk  mencapai  tujuan  musuh.  Dosa  yang
paling  berbahaya  yang  menimpa  seorang  mukmin
adalah  menjadi  kepanjangan tangan dari  keburukan
musuh-musuh  Allah  ta’ala sedang  dia  mengira
melakukan  sebaik-baik  amal  perbuatan.  Keadaan
mereka  seperti  keadaan  pelaku  bidah  jika  tidak
bertaubat  karena  menyangka  di  atas  al-haq  dan
kebenaran.  Bahkan  mati  di  jalan  tersebut.  Padahal
hakikatnya khidmat pada musuh Allah.

Seharusnya  menyampaikan  peringatan  bidah  kubra
inilah  yang  terus  menerus  kita  sampaikan  ke
masyarakat. Penyampaiannya lebih banyak dari bidah
yang dilakukan perseorangan  (bidah fardiyah) dalam
masalah ibadah.  Karena konsekuensi  bidah fardiyah
kembali  pada  pelakunya  sedangkan  bidah  yang
berkaitan  dengan  amal  Islam  kesesatannya  kembali
pada  seluruh  umat.  Sehingga  yang  terjadi,  sebagian
aktivis  Islam  justru  berkhidmat  pada  setan  dan
tentaranya bahkan menjadi kendaraan dan alat tanpa
mereka  sadari.  Penyebabnya  karena  lalai  dan  tidak
mengambil pelajaran dan evaluasi.

Aktivitas  dinullah  tidak  akan  terlihat  aksinya dan
tidak  akan  dipetik buahnya  tanpa  melihat  pada
sejarah dan peristiwa.  Tidak pula dengan lalai  pada
waqi (kenyataan, fakta) dan kondisinya.
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Aktivitas  kekinian  tumbuh berkembang berdasarkan
pengalaman  sejarah,  bahkan  langkah-langkah  ke
depan  berdasar  pelajaran  dari  sejarah.  Ibnu  Masud
berkata:

السعيد من اتعظ بغيره
“Orang  bahagia  adalah  yang  mengambil  pelajaran
percobaan dari orang lain.”

Kehidupan  tidak  melahirkan  kecuali  kehidupan.
Mengambil pelajaran dari sejarah dan orang lain akan
melahirkan amal yang dapat dipetik buahnya.

Jihad  tidak  akan  bermanfaat  dengan  kelalaian  atau
menutup mata  ketika  beramal.  Bahkan hal  tersebut
akan  merubah  jihad  menjadi  keburukan  dan
kerusakan karena diamalkan tanpa bashirah, hidayah
serta perenungan.

هُ لَا ُيحِّبُ الْفَسَادَ َّ وَالل
“Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (Al-Baqarah:
205)
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Hadits 27
Komprehensifitas 
Pemahaman Jihad



َ م َّ ّ!هُ عَلَيْهِ وََسل ّ!هِ َصلَّى الل" ّ!هُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُْل الل" عَْن زَيْدٍ بِْن خَالِدٍ الجُْهنِي رَضِيَ الل"
هْلِهِ بخ�َيْر فَقَْد غَزا هِ فَقَْد غََزا، ومْن خَلََف غَازيًا في َأ8 َّ يًا في سبيِل الل زَ غَازِ مَْن جهَّ

Dari  Zaid  bin  Khalid  Al-Juhni  radhiyallahu
‘anhu berkata, bersabda Rasulullah shallallahu
‘alaihi  wassalam:  “Barangsiapa  menyiapkan
perlengkapan  untuk  prajurit  yang  akan
berperang  di  jalan  Allah,  berarti  dia  telah
berperang.  Barangsiapa  mengurus  keluarga
prajurit  yang  ditinggalkan  berperang  dengan
baik, berarti dia telah berperang.” (Al-Bukhari)

Seluruh penumpang dalam sebuah kendaraan tempur
disebut  mujahid,  sama  saja  dia  pembawa  senjata,
asisten atau  observer.  Bila  terjadi  kompetensi  dalam
pembagian  tugas  tersebut,  kompetensinya  tentang
pahala dan derajat yang pembagiannya rata.

Kemudian  penumpang  tersebut  tidak  akan  bisa
melanjutkan  perjalanan  dengan  tenang  tanpa
tersedianya  logistik  dan  pelayan  yang  mengurusi
keluarganya,  anak  serta  harta  bendanya.  Sehingga
posisi  penumpang  dan  pelayan  yang  mengurus
keluarga  di  kampung  halaman  sama penting.  Tidak
ada perbedaan antara  keduanya kecuali  hanya  pada
jenis dan sifat pekerjaan.

Paradigma soal kesamaan posisi ini tidak ditolak oleh
akal  siapapun.  Keutamaan  itu  bukan  pada  jenis
pekerjaan  tapi  pada  kesempurnaan  pekerjaan,
keikhlasan dan takwa dalam hati.

Orang  yang  melantangkan  keberanian  tetapi  tidak
mengenal  seninya  dia  orang  aneh.  Orang  yang
menerobos kerumunan musuh dengan kudanya tidak
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bisa dikatakan lebih bernyali dari orang yang berjaga
di tempat ribath sendirian. Memasang telinganya awas
menyisir  suara-suara  lembut  khawatir  ancaman
datang dari belakangnya.

Abu Bakar  radhiyallahu anhu sahabat paling utama
justru tidak banyak disebut kepahlawanannya dalam
berbagai  peperangan  termasuk  perang  Badar.  Tidak
seperti  Hamzah,  Khalid,  Abu Ubaidah,  Abu Thalhah
serta  sahabat  lainnya  radhiyallahu  anhum yang
memiliki berbagai kisah keberanian di medan tempur.

Dalam banyak peristiwa peperangan, posisi Abu Bakar
hanya  sebagai  pengawal  pribadi  Rasulullah
shallallahu  ’alaihi  wasallam.  Sebagaimana  yang
dilakukan  ketika  mengawal  hijrah  Rasulullah
shallallahu ’alaihi  wasallam tapi  demikian  memiliki
keutamaan daripada sahabat lainnya.

Bahkan  hari  ini  kita  menyaksikan  orang  yang
mempersembahkan  hartanya  fisabilillah dengan
duduk  di  rumah kadang  mendapat  ujian  yang  lebih
dahsyat dari orang yang berada di front terdepan.

Menyempitkan  jihad  hanya  pada  sebuah  posisi  saja
merupakan  kebodohan.  Sedangkan  memosisikannya
melihat  pada  situasi,  kebutuhan,  kehidupan  serta
keluasan  berbagai  segmen  kehidupan  merupakan
keadilan dan akal.

Orang  besar  ialah  orang  yang  berada  pada  tsughur
(benteng)  jalan  yang  luas  ini.  Mujahid  muqatil
(petempur)  tidak  akan  pernah  bisa  menjadi  muqatil
tanpa  imam  masjid.  Dia  tidak  akan  bisa  berada  di
perbatasan jika tidak ada orang yang mendidik anak-
anaknya  surat  Al-Fatihah  dan  Al-Ikhlas.  Dia  tidak
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akan mampu tetap di perbatasan jika tidak ada orang
yang  jauh  di  belakang  menguatkannya  dengan
kalimat. Setiap posisi terdapat pemerannya.

Inilah negara-negara setan mendonorkan jutaan harta
untuk memalingkan manusia dari Islam bukan hanya
dengan peperangan. Tetapi juga menjauhkan dengan
kata-kata serta gambar.

Orang  yang  bertugas  dalam  posisi  ini  kadang  lebih
memiliki risiko daripada orang yang membidik panah
di  garis  depan.  Malaikat  juga  turun  menguatkan
orang-orang  yang  berada  di  garis  belakang
sebagaimana  dalam  hadits  Rasulullah  shallallahu
’alaihi wasallam kepada Hasan bin Tsabit.

Ketika  itu  Rasulullah  shallallahu  ’alaihi  wasallam
meminta  Hasan  membalas  syair  kaum Qurays  yang
menghinakan  Nabi  shallallahu  ’alaihi  wasallam,
beliau bersabda:

يُل مَعََك ْو هَاِجهِْم وَِجبْرِ Fاْهجُهُْم ُأ
“Seranglah  mereka,  atau  hancurkanlah  mereka,
karena jibril selalu bersamamu.” (Al-Bukhari)

Jibril  turun  menguatkan  Hasan  bin  Tsabit  padahal
hanya beramal duduk di meja dengan membuat syair.
Maka  seorang  mujahid  yang  berada  di  front  harus
mengetahui  maqam serta keutamaan manusia dalam
posisi  dan  perannya  masing-masing.  Misalnya,
Rasulullah  shallallahu  ’alaihi  wasallam menyebut
orang  yang  membantu  para  janda  dan  orang-orang
miskin sebagai mujahid.
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ِ ْرمَلَة Fاِعي عَلَى اْلَأ مَ قَاَل الّسَ َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ بِيِّ َصلَّى الل َّ لَى الن عَْن َصْفوَانَ بِْن ُسلَيٍْم يَرْفَعُهُ ِإ�
يَْل َّ يَقُومُ الل هَارَ وَ ْو كَالَّذِي يَُصومُ النَّ Fهِ ُأ َّ وَالْمِْسِكينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي َسبِيِل الل

“Dari  Shafwan  bin  Sulaim  yang  merafa’kan
(menyandarkannya)  kepada  Nabi  shallallahu  ’alaihi
wasallam  beliau  bersabda:  “Orang  yang  membantu
para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang
berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang selalu
berpuasa siang harinya dan selalu shalat malam pada
malam harinya." (Al-Bukhari)

Seni  perang  menyebutkan front  tempur  itu  tidak
untuk  semua  orang.  Bahkan  apabila  terlalu  banyak
orang  malahan  menjadi  beban.  Hikmah  adalah
meletakkan  sesuatu  pada  tempatnya.  Manusia
diposisikan  sesuai  kemampuan  yang  Allah
anugerahkan.  Jika  dia  dalam  amal  kebaikan  maka
orang  lain  juga  dalam  kebaikan.  Seperti  itulah
fadhilah Allah diberikan kepada yang Dia kehendaki.

Pemahaman mengenai keutamaan amal ini tidak akan
dipahami  oleh  bocah  kecil.  Sifat  kanak-kanak  yang
terpesona  oleh  kilatan  warna  dan  terpukau  dengan
suara keras. Mereka menyangka air keluar dari keran
saja  tanpa mengetahui  di  baliknya  tersambung pipa
yang mengalirkan air dari sumur.
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Hadits 28
Bertindak 
Menggunakan 
Akal dan Hikmah



لَيَْس قَاَل  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  ّ!هُ  الل" َصلَّى  ّ!هِ  الل" رَُسوُْل  َأّن  عَنْهُ  ّ!هُ  الل" رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ8 عَْن 
دِيدُ الَّذِي يَمْلُِك نَْفسَهُ عِنْدَ الْغََضِب مَا الّشَ َّ رْعَةِ، ِ̄إن دِيدُ بِالصُّ الّشَ

Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu
sesungguhnya  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam bersabda: “Orang yang kuat bukanlah
orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang
lain. Hanyalah orang yang paling kuat adalah
orang  yang  dapat  menguasai  dirinya  saat
marah.” (Al-Bukhari)

Ahlul  hikmah  dan  orang  berakal  merupakan  orang
yang selalu menggunakan akal sehat dalam keadaan
apapun  termasuk  situasi  penuh  turbulensi.  Setiap
perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  iradah  akal  sehat
dihukumi rusak.

Jamaah  haq  tidak  akan  mampu  menggapai
kemaslahatan  kecuali  dengan  mengumpulkan
kekuatan dan penggunaan kekuatan di atas hikmah.
Jika  salah  satunya  terpisah  tidak  akan  dicapai
kemaslahatan.  Kekuatan  apabila  dikendalikan  oleh
orang  bodoh  hanya  akan  membuat  kehancuran  dan
kerusakan. Hikmah jika dipimpin orang lemah seperti
kepala tanpa badan.

Dalam  perjalanan  rihlah  dakwah  menyeru  pada
manusia, tidak akan ditemukan selama menempuhnya
kecuali semua itu adalah ilmu. Dan tidak ditemukan
sebuah  permusuhan  kecuali  permusuhan  itu  karena
Allah bukan karena emosi manusia. Nabi  shallallahu
‘alaihi wassalam berdoa dalam tahajudnya:
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لَيَْك وَِإ� خَاَصمُْت  وَبَِك  نَبُْت  Fُأ لَيَْك  وَِإ� لُْت  تَوَكَّ وَعَلَيَْك  آمَنُْت  وَبَِك  ْسلَمُْت  Fُأ لََك  هُّمَ  َّ الل
حَاكَمُْت

“Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, dan kepada-
Mu  aku  beriman,  kepada-Mu  aku  bertawakal  dan
kepada-Mu aku kembali,  dengan-Mu aku memusuhi,
dan kepada-Mu aku berhukum.” (Ahmad)

Doa tersebut merupakan kumpulan permohonan agar
tidak  terjadi  penyimpangan  pada  amal,  perbuatan,
gerakan  (harakah),  perkataan  dan  diam.  Yaitu
semuanya dikendalikan dengan akal sehat.

Emosi  pribadi  yang  tidak  terkendali  tidak  akan
selamat dari kebatilan, hanya sedikit kebenaran yang
bisa ditemukan. Karena perkataan dan tindakan yang
keluar dari kendali kebijaksanaan, refleksi dan studi
hanya  akan  menghasilkan  kerusakan.  Perkara
tersebut  akan  semakin  parah  apabila  dia  tidak
mengambil  pelajaran  dari  sejarah  masa  lalu  dan
kelalaiannya pada kondisi waqi (kekinian) serta bodoh
pada perkiraan masa depan.

Kebaikan  amal  bukan  pada  cepatnya  amalan
dilakukan  tetapi  pada  amal  yang  dilakukan  setelah
melalui  pertimbangan  akal  sehat  dan  analisa  yang
shahih.  Seperti  sabda  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam:

ِ رْعَة دِيدُ بِالصُّ لَيَْس الّشَ
“Orang yang kuat  bukanlah orang yang tidak dapat
dikalahkan oleh orang lain.”

Ibrah (pelajaran  yang  bisa  diambil)  bukan  pada
kemampuan melakukan tindakan. Tetapi ibrah adalah
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kemampuan menerima akibat  dari  perbuatan,  inilah
akal dan hikmah.

Ketika amarah,  seseorang  bisa  saja  memberikan
kerusakan pada lawan yang diciptakan dengan emosi
spontan. Namun apa yang selanjutnya terjadi setelah
lawan  menguasai  situasi  dan  mereorganisasi
kekuatannya?  Atau  kemudian  lawan  bersekutu  dan
menguatkan pertahanan yang menghindarkan dirinya
dari kehancuran?

Marah juga mengindikasikan sedikitnya keimanan dan
akal sehat pada dirinya sebagaimana istri yang tidak
mengakui jasa kebaikan suami disebabkan sedikitnya
iman  dan  akal.  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam bersabda:

يُْت مِنَْك خَيْرًا Fْت مِنَْك َشيًْئًا قَالَْت مَا رَُأ Fرَُأ َّ هُ ثُم َّ هْرَ كُل حْدَاهُّنَ الدَّ لَى ِإ� ْحسَنَْت ِإ� Fلَوْ ُأ
قَّطُ

“Seandainya  kamu  berbuat  baik  terhadap  salah
seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat
satu  saja  kejelekan  darimu maka  dia  akan  berkata,
‘Aku  belum  pernah  melihat  kebaikan  darimu
sedikitpun.’” (Al-Bukhari)

Seorang muslim harus tau, terburu-buru dalam luapan
emosi ketika memperoleh kemenangan itu benar dan
hak.  Sebagaimana kisah Salamah bin Al-Akwa yang
diriwayatkan  oleh  Al-Bukhari  dalam  Kitab  Maghazi
Bab Pertempuran Dzu Qarad.

نَ يَُؤَذَّ ْن  Fُأ ْكوَِع يَقُوُل خَرَْجُت قَبَْل  Fبَْن اْلَأ قَاَل سَمِعُْت َسلَمَةَ  بِي عُبَيْدٍ  Fُأ بِْن  ِيدَ  يَز عَْن 
قَاَل فَلَقِيَنِي تَرْعَى بِذِي قَرَدَ  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل بِاْلَُأولَى وَكَانَْت لِقَاُح رَُسوِل 
مَ َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل لِقَاُح رَُسوِل  ُُأِخذَْت  بِْن عَوٍْف فَقَاَل  ْحمَِن  َّ الر لِعَبْدِ  غُلَامٌ 
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قَاَل َصبَاحَاهْ  يَا  صَرَخَاٍت  ثَلَاَث  فَصَرَْخُت  قَاَل  غَطَفَانُ  قَاَل  خَذَهَا  Fُأ مَْن  ُلُْت  ق
خَذُوا Fُأ وَقَْد  ْدرَْكتُهُْم  Fُأ ى  َّ َحت وَْجهِي  عَلَى  انْدَفَعُْت   َّ ثُم الْمَدِينَةِ  لَابَتَْي  بَيْنَ  مَا  ْسمَعُْت  Fفََأ
ُ ْكوَْع وَالْيَوْم Fنَا ابُْن اْلَأ Fقُوُل ُأ Fْرمِيهِْم بِنَبْلِي وَُكنُْت رَامِيًا وَُأ Fيَْستَقُونَ مِْن الْمَاءِ فَجَعَلُْت ُأ
قَاَل بُرْدَةً  ثَلَاثِينَ  مِْنهُْم  َلَبُْت  وَاْست مِْنهُْم  اللِّقَاَح  اْستَنْقَْذُت  ى  َّ َحت ْرَتجِزُ  Fوَُأ ْع  ّضَ ُّ الر يَوْمُ 

َ الْمَاء الْقَوْمَ  حَمَيُْت  قَْد  هِ  َّ الل نَبِّيَ  يَا  فَقُلُْت  اُس  َّ وَالن مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  بِيُّ  َّ الن وَجَاءَ 
َّ ثُم قَاَل  ْسجِْح  Fفََأ مَل�َْكَت  ْكوَِع  Fاْلَأ ابَْن  يَا  فَقَاَل  اعَةَ  الّسَ لَْيهِْم  ِإ� فَابْعَْث  عِطَاٌش  وَهُْم 

َ ى دَخَلْنَا الْمَدِينَة َّ مَ عَلَى نَاقَتِهِ َحت َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ رََجعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَُسوُل الل
“Dari Yazid bin Abu ’Ubaid ia berkata; aku mendengar
Salamah bin Al  Akwa’  berkata;  ‘Aku keluar  sebelum
adzan  pertama  shalat  Shubuh  (dikumandangkan).
Saat  itu  unta  betina  bunting  milik  Rasulullah
shallallahu ’alaihi wasallam sedang digembalakan di
Dzi  Qarad.’  Dia  melanjutkan;  ‘Lalu  aku  berjumpa
dengan  budak  Abdurrahman  bin  ’Auf,  dia  berkata;
‘Unta  Rasulullah  shallallahu  ’alaihi  wasallam telah
dicuri orang.’ Aku bertanya; ‘Siapa yang mencurinya?’.
Dia  berkata:  ‘Suku  Ghathafan’.  Maka  aku  berteriak
sebanyak  tiga  kali  dengan  teriakan  yang  dapat
diperdengarkan di antara dua bukit  Madinah. Maka
aku hadapkan wajahku (tidak menoleh ke kanan dan
kiri)  hingga  aku  dapat  menemukan  mereka  hendak
memberikan minum unta itu. Aku meluncurkan anak
panah  kepada  mereka.  Aku  adalah  orang  yang  ahli
memanah. Aku katakan; ‘Akulah putra Al Akwa’. Hari
ini  adalah  hari  kebinasaan  orang-orang  yang  hina.’
Dan aku terus bersya’ir  hingga aku merebut kembali
unta tersebut dari mereka (sebelum mereka meminum
air  susunya).  Aku juga  berhasil  merampas  sebanyak
tiga  puluh  burdah  (kain  selimut).’  Dia  melanjutkan;
‘Kemudian Nabi shallallahu ’alaihi wasallam beserta
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para  shahabat  datang.  Aku  katakan;  ‘Wahai
Nabiyullah,  aku  dapat  mendahului  kaum  itu  dari
mata  air  sehingga  mereka  kehausan.  Untuk  itu,
utuslah aku sejenak (untuk memberi pelajaran kepada
mereka).’ Maka beliau bersabda: ‘Wahai Ibnu Al Akwa’,
tahanlah  emosimu  dan  bersikap  lembutlah.’  Dia
berkata; ‘Kemudian kami kembali dan aku dibonceng
di  atas  unta  beliau  hingga  kami  memasuki  kota
Madinah.’” (Al-Bukhari)

Kata  beliau  shallallahu  ‘alaihi  wassalam kepada
Salamah bin Al-Akwa:

ْسجِْح Fمَل�َْكَت فََأ
“Tahanlah emosimu dan bersikap lembutlah.”

Dalam hadits ini terdapat ibrah; harakah penyerbuan
merupakan  harakah  akal  sehat  termasuk  pada
kemenangan dan kehancuran. Akal dan hikmah tidak
boleh hilang dalam situasi  apapun pada saat marah,
hancur atau menang.

دِيدُ الَّذِي يَمْلُِك نَْفسَهُ عِنْدَ الْغََضِب مَا الّشَ َّ ن ِإ�
“Hanyalah orang yang paling kuat adalah orang yang
dapat menguasai dirinya saat marah.”

Jiwa yang mampu mengendalikan diri  ketika marah
akan  menjadi  jiwa  yang  memimpin.  Jiwa  itu  akan
mengontrol  saat  tergesaan  muncul  atau  ketika
tergelincir.  Mengendalikan  serta  memimpin  dengan
hikmah dan akal.

Dalam  perjalanan  jihad  dan  seseorang  memiliki
sebagian  kekuatan,  kaum  akan  memprovokasinya
untuk melakukan perbuatan yang  dibangkitkan dari
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amarah.  Efek perbuatan itu  hanya akan bermanfaat
bagi lawan seperti banteng bodoh yang dipermainkan
matador.

Dai  dan  mujahid  harus  memiliki  pemahaman
mengenai  kekuatan  dan  mengenai  kekuatan  yang
ingin  dimanfaatkan  lawan.  Itulah  mengapa  ia
mengatur  tindakannya  tidak  seperti  perbuatan  bom
yang  hanya  menyisakan  kehancuran  setelahnya.
Tetapi  semua yang dilakukannya untuk membangun
dan  ketika  hancur  dia  bangkit  membangunnya
kembali.  Segala  sesuatu  yang  tidak  membuat  Islam
menjadi maju maka meninggalkannya wajib.

Sifat  kekanak-kanakan  ialah  yang  tidak  memiliki
kemampuan  membangun  yang  hanya  ingin  terus
berlari  hingga  mati.  Akal  anak-anak  yang
dikendalikan  oleh  kemarahan  jahiliyah  dan  balas
dendam dengan  slogan  cinta  janah  dan  cinta  negeri
akhirat.
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Hadits 29
Manhaj Khadaf 
Manhaj Anak Kecil



اْلخَْذِف عَْن  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  بِيُّ  َّ الن نََهى  قَاَل  الْمُزَنِيِّ  ٍل  مُغَّفَ بِْن  هِ  َّ الل عَبْدِ  عَْن 
ّنَ يَْكسِرُ الّسِ هُ يَْفقَُُأ الْعَيْنَ وَ َّ يْدَ وَلَا يَنْكََُأ الْعَدُوَّ وَِ̄إن هُ لَا يَْقتُُل الّصَ َّ وَقَاَل ِ̄إن

Dari  ‘Abdullah  bin  Mughaffal  Al-Muzani
berkata,  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wassalam
melarang  khadaf  (senjata  permainan).  Lalu
beliau  bersabda:  “Karena  hal  itu  tidak  akan
mematikan  buruan  dan  tidak  pula
mengalahkan  musuh,  akan  tetapi  hanya  bisa
mematahkan gigi  dan membutakan mata.”  (Al-
Bukhari)

Khadaf (اْلخَْذِف)  adalah  tongkat  kayu  kecil  yang  bisa

juga  berarti  sejenis  senjata  permainan  ketapel,
pelempar batu, senapan angin atau air softgun. Benda-
benda tersebut hanya bisa melukai buruan tidak dapat
membunuhnya.  Khadaf suatu permainan  anak  kecil
belum  cukup  umur  yang  akalnya  belum  sempurna.
Game untuk mencari kesenangan serta hiburan.

Ketika  terjadi  pergolakan  antara  al-haq melawan
kebatilan di atas asas dan pemahaman din yang lurus,
tuntutan hasil akhirnya harus shahih (benar). Tetapi
apabila  pergulatan  tersebut  tidak  di  atas  asas  yang
shahih hanya akan memperolah kehancuran.

Mereka  yang  tergesa-gesa  berbenturan  dengan
kebatilan  dengan  tidak  memedulikan  kehancuran
dirinya  adalah  orang  yang  bodoh  dengan  sunah
kehidupan dan sejarah. Orang-orang yang hanya bisa
melukai  mata,  menanggalkan  gigi  dan  membiarkan
lawan  tetap  tegap  berdiri  memiliki  kekuatan  untuk
melakukan  balasan  akan  menerima  akibat  dari
kebodohannya itu dengan kehancuran.
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Dengan melemparkan “batu” pada lawan konfrontasi
sekedar menguji  kekuatannya,  artinya  kita  berhak
menerima balasan sabetan pedangnya hingga remuk,
meskipun dengan dalih jihad! Menguji kekuatan lawan
dengan  cara  manhaj  khadaf merupakan  pemikiran
orang tolol tidak memiliki akal sehat.

Apabila  kita  mereview beberapa  kisah  aktivis  Islam,
ditemukan kebodohan yang ajaib saat melalui sunah
perlawanan  dan  pergolakan.  Mereka  melemparkan
“batu” kepada lawan melalui video, foto, kalimat dan
media yang sangat banyak dengan tujuan menyakiti
yang  justru  hanya  menyalakan  kemarahan  lawan.
Kemudian mereka menerima pembalasan yang sangat
keras tanpa peringatan.

Mereka ini tidak paham tabiat kehidupan, bahwa dia
akan  menerima  balasan  dari  batu  kecil  yang  ia
lemparkan. Orang yang melempar batang kayu pada
singa hanya untuk melukai, akan diterkam akibat dari
perbuatannya.  Sehingga  meninggalkan  perbuatan
khadaf menjadi wajib.

Khadaf merupakan  permisalan  aktivitas  kehidupan
yang tidak bermanfaat, permainan anak kecil dan sifat
kekanak-kanakan.  Kehidupan  ini  tidak  bermanfaat
kecuali  berbuat segala sesuatu dengan kesungguhan.
Kebutuhan perjalan jihad dan dakwah kepada Allah
hanyalah  beramal  dengan  keseriusan.  Tidak
dibutuhkan padanya permainan dan senda gurau.

Sayangnya, kita menyaksikan banyak peristiwa pada
tubuh jamaah dan kaum yang menyakiti diri mereka
sendiri serta para ikhwannya karena khadaf. Bermain
dengan  darah  dan  nyawa  bukan  pada  jalannya,
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menempatkan nyawa kaum muslimin pada posisi yang
rendah.
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Hadits 30
Larangan Beramal
Diluar 
Kemampuan



ُِّف كل َّ ّ!هُ عَنْهُ قَاَل كُنّاَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَاَل نُهينَا عِن الت نٍَس رَضِيَ الل" عَْن َأ8
Dari  Anas  radhiyallahu  ‘anhu  berkata:  “Kami
bersama  Umar  lalu  dia  berkata:  ‘Kita  semua
dilarang  dari  takaluf  (memaksa-maksakan
diri.)’” (Al-Bukhari)

Orang  yang  tidak  mengenal  kemampuannya  sendiri
disebut zhalim linafsihi (zhalim pada dirinya). Karena
menyebabkan  kehancuran  pada  dirinya  dengan
beramal  diluar  kemampuan.  Hikmah  orang  berakal
dan  orang  yang  mengenal  sunah  Nabi  shallallahu
alaihi  wassalam;  dia  mengenal  perputaran  sejarah
serta tuntutannya yang dia hidup dimasanya.

Tidak ada kemaslahatan bagi hamba kecuali beramal
sesuai kemampuan yang Allah bebankan padanya dan
Allah  tidak  memberikan  pembebanan  kecuali  dia
mampu  menanggungnya.  Ini  adalah  syarat.
Pembebanan  di  luar  kemampuan  manusia  bukan
hikmah syariat dan akal.

Sirah Nabawiyah merupakan model nyata pencapaian
tujuan agung melalui proses dari  awal sampai  akhir
secara  bertahap  dan  berjenjang.  Tahapan  proses
tersebut dilalui tanpa meninggalkan nilai dan prinsip
al-haq.

Pada Sirah Nabawiyah tersebut, terdapat syarat yang
menyertai semua kesuksesan di semua tahapan yaitu
menghindari  kehancuran  dengan  meninggalkan
takaluf.  Kehancuran,  kekalahan  dan  kemunduran
merupakan buah dari akibat takaluf.

Nabi  shallallahu  alaihi  wassalam tidak  menghadapi
koalisi  musuh  secara  frontal  dalam  Perang  Ahzab
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sekalipun  memiliki  kekuatan  yang  memadai  dan
menguasai  teritorial  dikarenakan  adanya
pengkhianatan  Yahudi  dalam  benteng  Madinah.
Beliau  membangun  taktik  pertahanan  panjang
menyesuaikan  keluasan  dan  kemampuan  dengan
menguji  kesabaran  musuh.  Tetapi  pada  suatu
konfrontasi  yang  bersih  dari  pengkhiatan  internal,
perang  dilakukan  secara  konvensional  mengerahkan
segala kemampuan termasuk perang tanding.

Tidak  takaluf juga  berkaitan  dengan  kalimat  yang
diucapkan.  Ketika  berbicara,  hendaknya  berkata
sesuai dengan kondisi  dan kemampuan. Jangan  over
acting padahal banjir telah naik mencapai leher akan
menenggelamkan  dirinya.  Rasulullah  shallallahu
alaihi  wassalam tidak  memprovokasi  musuh dengan
mengancam  menyerang  Persia  dan  Romawi.  Sebab
akan melemparkan sahabat pada masalah yang lebih
besar diluar kemampuan dalam tahapan yang sedang
ditapaki.  Beliau  shallallahu  alaihi  wassalam
berinteraksi  pada setiap tahapan sesuai  kemampuan
dan  kondisi  bukan  dengan  janji  ilahi  yang  Allah
berjanji akan memenangkan di timur dan barat.

Perjanjian  Hudaibiyah  menjadi pelajaran  agung
bagaimana seorang muslim menempatkan pemahaman
yang  benar  antara  janji  ilahi  dengan  kemampuan
amal.  Saat  Allah  berjanji  Makah  akan  ditaklukkan,
sahabat mengira janji itu terealisasi saat itu juga. Apa
yang  dipahami  sahabat  berbenturan  dengan  aturan
Allah  bahwa  kemenangan  tersebut  akan  terwujud
setelah melalui tahapan proses.

Proses tahapan menuju penaklukan Makah dibimbing
melalui  petunjuk  Nabi  shallallahu  alaihi  wassalam
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berupa  wahyu.  Petunjuk  Nabi  shallallahu  alaihi
wassalam tersebut  adalah  sunah  kehidupan  yang
mengarahkan  manusia  mencapai  takwin
(pembentukan  kemenangan)  sesuai  dengan
tahapannya. Karena itulah tercapai kesuksesan.

Aktivis  Islam  wajib  memahami  aturan  adanya
tahapan-tahapan mencapai  takwin ini. Syariat bukan
untuk menggiring manusia  dan masyarakat  beramal
melebihi  kemampuannya.  Kadang ada  aktivis  seolah
menyangka, siapa yang berjuang menegakkan dinullah
dan tauhid akan memperoleh suatu kekuatan khusus
sehingga ia dimudahkan memperoleh kemenangan dan
keberhasilan. Seakan-akan aktivis Islam itu didukung
oleh  suatu  kekuatan  karamah  supranatural dengan
dalil:

ِ ه َّ ْذِن الل كَْم مِْن فًِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَْت فًِئَةً َكثِيرَةً بِِإ�
“Berapa  banyak  terjadi  golongan  yang  sedikit  dapat
mengalahkan  golongan  yang  banyak  dengan  izin
Allah.” (Al-Baqarah: 249)

Juga firman Allah azza wa jalla:

نْيَا َيَاةِ الدُّ ا لَنَنْصُرُ رُُسلَنَا وَالَّذِيَن آمَنُوا فِي اْلح َّ ن ِإ�
“Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan
orang-orang  yang  beriman  dalam kehidupan  dunia.”
(Ghafir: 51)

Padahal  Allah  ta’ala juga  menyebut  lolosnya  Nabi
shallallahu alaihi wassalam dari pembunuhan berupa
kemenangan.  Saat  itu  dalam  kondisi  lemah,  terusir
dan terancam. Allah ta’ala berfirman:
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ْذ ِإ� ْذ هُمَا فِي الْغَارِ  ِإ� اثْنَيْنِ  الَّذِيَن َكفَرُوا ثَانِيَ  ْخرَجَهُ  Fُأ ْذ  ِإ� هُ  َّ الل فَقَْد نَصَرَهُ  ا تَنْصُرُوهُ  لَّ ِإ�
هَ مَعَنَا َّ ّنَ الل يَقُوُل لَِصاِحبِهِ لَا َتحْزَْن ِإ�

“Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka
sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika
orang-orang  kafir  (musyrikin  Makah)  mengusirnya
(dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang
ketika  keduanya  berada  dalam  gua,  di  waktu  dia
berkata kepada sahabatnya:”Janganlah kamu berduka
cita, sesungguhnya Allah beserta kita". (At-Taubah: 40)

Sirah  Nabawiyah  di  dalamnya  terdapat  kisah
kesempitan dan kemenangan merupakan dua perkara
yang  sarat  dengan  hikmah  bagaimana  kita  beramal
sesuai  dengan  perputaran  situasi  yang  kita  alami.
Sebagai  pelajaran  bagi  aktivis  muslim  untuk  tidak
membawa  beban  berat  melebihi  kemampuan  yang
telah  Allah  berikan  supaya  dapat  mencapai  tujuan
akhir yang agung yang telah Allah janjikan.

Seseorang berada dalam al-haq ketika ia melakukan
takwin sesuai  dengan  syariat.  Padanya  orang-orang
berakal  akan  mengetahui  kebenaran  nubuwah.
Takaluf maknanya; beramal jauh diluar kemampuan
dan jauh dari tuntutan. Padahal tuntutan syariat ialah
kesesuaian  dengan  kemampuan.  Apabila  jarak
perjalanan  teramat  jauh  sedang  rombongan  hanya
sedikit  yang dicapai  hanyalah kehancuran di  tengah
jalan.

Akibat  terburuk  dari  takaluf yang  dilakukan  oleh
beberapa  jamaah-jamaah  Islam  yaitu  dengan
meninggalkan  beberapa  prinsip-prinsip  Dinul  Islam.
Ketika  mereka  beramal  di  luar  kemampuan  justru
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malahan bersekutu dengan kaum kufar lalu terjatuh
pada banyak kesalahan asas lainnya.

Kondisi mereka ini seperti orang yang terlilit hutang.
Rasulullah shallallahu alaihi wassalam banyak berdoa
berlindung  dari  dosa  dan  hutang.  Ketika  sahabat
bertanya beliau menjelaskan orang yang terlilit hutang
mudah  tergelincir  dengan  sering  berdusta  dan
menyelisihi janji.

ّٰه عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ّٰه صلى الل� ّٰه عنها ُأن رسول الل� عن عائشة رضي الل�
مَا تَْستَعِيذُ ْكثَرَ  Fُأ قَاِئٌِل مَا  لَهُ  ثَِم وَالْمَغْرَِم. فَقَاَل  الْمَْأ/ بَِك مَِن  عُوذُ  Fُأ نِّي  ِإ� هُّمَ  َّ الل يقول:  و

خْلََف Fَث فَكَذََب، وَوَعَدَ فََأ ذَا غَرِمَ حَّدَ جَُل ِإ� َّ ّنَ الر مَِن الْمَغْرَِم فَقَاَل: ِإ�
Dari  Aisyah  radhiyallahu  anha  sesungguhnya
Rasulullah shallallahu alaihi wassalam berdoa dalam
shalatnya:  “Ya Allah aku berlindung kepadamu dari
berbuat dosa dan terlilit hutang”. Lalu ada seseorang
yang  bertanya,  “Mengapa  banyak  meminta
perlindungan  dari  utang,  wahai  Rasulullah?”
Kemudian, Rasul menjawab, “Sesungguhnya seseorang
apabila memiliki utang ketika dia berbicara biasanya
berdusta dan bila berjanji sering menyelisihinya”. (Al-
Bukhari).

Keadaan mereka yang  bertakaluf dalam mewujudkan
janji  kemenangan  dan  tamkin (kekuasaan)  pada
akhirnya  terjatuh  pada  kerusakan  dan  kehilangan
fondasi  al-haq.  Fokus  mereka  hanya  bagaimana
mencapai  tujuan  tamkin dengan menerjang berbagai
batasan Islam. Sampai-sampai tergambarkan mereka
bercampur dengan ahli  jahiliyah dengan mengadopsi
jalannya, tertipu di  atas persangkaan bukan hakikat
kebenaran.
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Takaluf perbuatan  maksiat  hanya  menyeret  pada
kehancuran  di  dunia  sedang  di  akhirat  kondisinya
seperti pelaku bidah dalam firman Allah ta’ala:

هُْم ُيحِْسنُونَ ُصنْعًا ّنَ Fنْيَا وَهُْم َيحْسَبُونَ ُأ َيَاةِ الدُّ الَّذِيَن َضّلَ َسعْيُهُْم فِي اْلح
“Yaitu  orang-orang  yang  telah  sia-sia  perbuatannya
dalam  kehidupan  dunia  ini,  sedangkan  mereka
menyangka  bahwa  mereka  berbuat  sebaik-baiknya.”
(Al-Kahfi: 104)
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Hadits 31
Menyesuaikan 
Tahapan Dakwah, 
Seni Hidup 
Berjamaah dan 
Tamak Mencari 
Barakah



ُ ه َّ مَ يَرَْحمُ الل َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ هُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُل الل َّ َيْرَةَ رَضِيَ الل بِي هُر عَْن َأ8
يُوُسُف لَبَِث  مَا  الّسِْجِن  فِي  لَبِثُْت  وَلَوْ  َشدِيدٍ  رُْكٍن  ِ̄إلَى  وِي  Èيَُأ كَانَ  لَقَْد  لُوًطا 
َلَى وَلËَِكْن وَلَْم تُْؤْمِْن قَاَل ب ِ̄إْذ قَاَل لَهُ ﴿ َأ8 بْرَاهِيمَ  َحّقُ مِْن ِ̄إ اِعيَ وََنحُْن َأ8 َجبُْت الدَّ لََأ8

لِيَْطمَِئِّنَ قَلْبِي ﴾
Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  dia
berkata:  “Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wasallam  bersabda;  ‘Rahmat  Allah  semoga
terlimpah  kepada  Luth.  Sungguh  ia  telah
bersandar  pada  sandaran  yang  sangat  kuat.
Dan  seandainya  aku  di  penjara  selama  Yusuf
dalam  penjara  tentu  aku  sudah  bersegera
memenuhi  permintaan  (orang  yang  akan
membebaskan aku). Dan kita lebih berhak untuk
meminta kemantapan dari pada Ibrahim ketika
Allah  berfirman  kepadanya:  ‘Apakah  kamu
tidak beriman?’ Ibrahim berkata;  ‘Tentu,  akan
tetapi agar hatiku lebih mantap.’’” (Al-Bukhari)

Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَى رُْكٍن َشدِيدٍ وِي ِإ� هُ لُوًطا لَقَْد كَانَ يَْأ/ َّ ْرَحمُ الل
“Rahmat  Allah  semoga  terlimpah  kepada  Luth.
Sungguh  ia  telah  bersandar  pada  sandaran  yang
sangat kuat.” (Al-Bukhari)

Di saat situasi kritis nan sulit, ketika nampak padanya
sistem kebrutalan najis sepakat melahapnya meledak
sebuah  harapan  yang  terbit  dari  jiwa  suci.  Dia
berdebat dengan kata-kata kebenaran namun yang ia
dapatkan justru jawaban:
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مَا لَنَا فِي بَنَاتَِك مِْن َحّقٍ
“Kami  tidak  mempunyai  keinginan  terhadap  puteri-
puterimu.” (Hud: 79)

Laki-laki  itu  memalingkan  wajahnya  yang  suci
menahan  amarah  menggelegak,  mengangkat
tangannya  ke  atas,  bergetar  badannya  seperti  bara.
Dia ingin berteriak seantero lembah siapa yang dapat
menolongnya tapi yang ia temukan hanya kehampaan.
Mengerang  dengan  tangisan  memilukan,  sedih
bercampur  marah  hingga  keluarlah  kata-kata
kelelahan dari lisannya:

لَىٰ رُْكٍن َشدِيدٍ ْو آوِي ِإ� Fةً ُأ َّ ّنَ لِي بِكُْم قُو Fقَاَل لَوْ ُأ
Luth  berkata:  “Seandainya  aku  ada  mempunyai
kekuatan  (untuk  menolakmu)  atau  kalau  aku  dapat
berlindung  kepada  keluarga  yang  kuat  (tentu  aku
lakukan)”. (Hud: 80)

Al-Quran  mengisahkan  kelemahan  dan  kepedihan
Luth  alahissalam namun  tidak  mencelanya.
Bagaimana  mungkin  orang  yang  ingin  menyucikan
dirinya yang lemah lagi tertindas oleh suatu kekuatan
sistem mapan akan dicela?

Kalimat dalam hadits ini soal keluh kesah Nabi Luth
alaihissalam merupakan  pelajaran  penting  sarat
makna.  Pelajaran  bagaimana  menghadapi  tahapan
dakwah. Nabi Luth tidak memiliki kekuatan menahan
tekanan sistem yang berlaku, maka ia bersandar pada
sandaran  yang  sangat  kuat  yaitu  Allah  yang  Maha
Kuat lagi Perkasa.

Hadits  mulia  ini  menjadi  pegangan.  Petunjuk
menapaki jalan para Nabi dalam dakwah kepada Allah
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dan Jihad di jalan Allah. Yakni, jika jalanmu sempit,
tapak kakimu terhimpit, dan kabut gelap menyelimuti
arahmu  ingatlah  pada  sandaran  yang  sangat  kuat.
Bersandarlah  padanya  berdoa  dengan  menangis,
mengeluh, meratap kelemahan:

ُت ْلجَْأ/ Fلَيَْك، وَُأ ْهُت وَْجهَِي ِإ� لَيَْك، وَوَّجَ مْرِْي ِإ� Fْضُت ُأ َّ لَيَْك، وَفَو ْسلَمُْت نَْفسِْي ِإ� Fهُّمَ ُأ َّ َلل ا
َابَِك لَيَْك، آمَنُْت بِكِت َّ ِإ� لا لَيَْك، لاَ مَلْجَْأF وَلاَ مَنْجَا مِنَْك ِإ� لَيَْك، رَْغبَةً وَرَهْبَةً ِإ� َظْهرِْي ِإ�

ْرَسلَْت Fنْزَلَْت وَبِنَبِيَِّك الَّذِْي ُأ Fالَّذِْي ُأ
“Ya  Allah,  aku  menyerahkan  diriku  kepadaMu,  aku
menyerahkan  urusanku  kepadaMu,  aku
menghadapkan  wajahku  kepadaMu,  aku
menyandarkan punggungku kepadaMu, karena senang
(mendapatkan  rahmatMu)  dan  takut  pada
(siksaanMu,  bila  melakukan  kesalahan).  Tidak  ada
tempat  perlindungan  dan  penyelamatan  dari
(ancaman)Mu, kecuali  kepadaMu. Aku beriman pada
kitab  yang  telah  Engkau  turunkan,  dan (kebenaran)
NabiMu yang telah Engkau utus.” (Al-Bukhari Muslim)

Selanjutnya  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam
bersabda:

َ اِعي َجبُْت الدَّ Fْجِن مَا لَبَِث يُوُسُف لََأ وَلَوْ لَبِثُْت فِي الّسِ
“Dan seandainya aku dipenjara selama Yusuf dalam
penjara  tentu  aku  sudah  bersegera  memenuhi
permintaan (orang yang akan membebaskan aku).”

Yusuf  alaihissalam manusia  paling  mulia,  beliau
adalah karim (mulia) bin karim bin karim. Dijebloskan
dalam penjara dalam beberapa tahun terzhalimi dan
dimusuhi  tanpa kesalahan kecuali  hanya karena dia
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tampan.  Memperoleh  setengah  ketampanan  Nabi
Adam alaihissalam.

Nabi Yusuf mengingkari kerusakan istri-istri  pejabat
istana  Mesir,  hasilnya  adalah  penjara  dengan
tuntutan:  Karena  ketampananmu  dan  kesucianmu.
Seakan-akan  mereka  mengatakan;  kami  mengetahui
kerusakan istri-istri pejabat istana namun kesucianmu
membongkar fakta tersebut sebab itu kami penjarakan
ketampanan dan kesucianmu.

Ketika  Yusuf  alaihissalam menyusuri  hari-harinya
dalam  penjara  dengan  penuh  kesabaran,  datanglah
utusan  petinggi  kerajaan  menyampaikan  undangan;
“Raja  mengundangmu  ke  istana  ingin  bertemu  dan
berbincang denganmu.” Keputusan bebas tanpa syarat
untuk  Yusuf  yang  diteken  langsung  oleh  kepala
negara.

Tetapi Jawab Yusuf menolak:

لَىٰ رَبَِّك اْرِج+ْع ِإ�
“Kembalilah kepada tuanmu.” (Yusuf: 50)

Jika raja bertanya mengapa Yusuf menolak bertemu,
katakan padanya:

يْدِيَهُّنَ Fعَْن ُأ َّاتِي قَّطَ لْهُ مَا بَاُل النِّْسوَةِ الل Fفَاْسْأ
“Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-
wanita yang telah melukai tangannya.” (Yusuf: 50)

Yusuf  alaihissalam menolak panggilan Raja, menolak
dibebaskan.  Tetapi  dalam  hadits  ini  Rasulullah
mengatakan andai  beliau dalam posisi  Yusuf,  beliau
akan memenuhi permintaan sang raja.
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Mengapa?  Karena  perbedaan  posisi  sehingga
keputusannya  pun  berbeda.  Apa  yang  menjadi
pilihannya  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam
akan  menjadi  syariat,  petunjuk  dan  tauladan.
Rasulullah mengetahui  apa yang dilakukannya akan
menjadi  syariat  bagi  umatnya  sedangkan  beliau
adalah Nabi  yang penyayang pada umat.  Keputusan
yang beliau pilih harus bisa diemban oleh orang yang
lemah bukan hanya orang yang kuat.

Pilihan  Yusuf  alaihissalam adalah  keputusan  untuk
dirinya sendiri.  Siapapun yang memiliki kemampuan
seperti  Yusuf  dipersilahkan  mengikuti  penolakan
Yusuf.  Sedangkan  pilihan  Muhammad  shallallahu
‘alaihi  wasallam adalah  pilihan  untuk  umatnya.
Beliau  tidak  memilihkan  kecuali  yang  mudah  dan
lapang.

Jika kamu harus memutuskan untuk dirimu sendiri,
jadilah  sepeti  sahabat  Abu  Bashir  jika  kamu  mau.
Nyalakan  peperangan  semaumu,  potong  jalan-jalan
melawan  orang  kafir,  mengumpulkan  orang-orang
mukmin  pilihan  untuk  hidup  beratap  langit  dan
bintang  beralas  gurun atau hutan.  Tetapi  ini  bukan
pilihan jamaah, bukan pilihan pemimpin umat

Pilihan jamaah ialah; memenuhi tuntutan orang-orang
kafir  selama  itu  bukan  maksiat  pada  Allah,
mengadakan  kesepakatan  dan  mengikat  perjanjian.
Keputusan  pemimpin  jamaah  keluar  setelah
menimbang  berbagai  hal  secara  komprehensif  agar
pilihan  keputusan  tersebut  maslahat  bagi  seluruh
orang.

Pilihan Yusuf  tidak  menyepakati  tuntutan penguasa
sampai  masalah tersebut terbuka secara publik,  jika
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tidak, Yusuf tetap memilih mendekam dalam penjara.
Tetapi pilihan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
mengadakan  perjanjian  Hudaibiyah.  Pilihannya
adalah pilihan imamah, kepemimpinan bukan pilihan
pribadi yang bebas melakukan keputusan.

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

َلَى وَل�َِكْن لِيَْطمَِئِّنَ قَلْبِي ﴾ وَلَْم تَُؤْمِْن قَاَل ب Fْذ قَاَل لَهُ ﴿ ُأ بْرَاهِيمَ ِإ� َحّقُ مِْن ِإ� Fوََنحُْن ُأ
“Dan  kita  lebih  berhak  untuk  meminta  kemantapan
dari pada Ibrahim ketika Allah berfirman kepadanya:
‘Apakah  kamu  tidak  beriman?’ Ibrahim  berkata;
‘Tentu, akan tetapi agar hatiku lebih mantap.’’”

Untuk  memahami  faidah  dalam  kalimat  Nabi
shallallahu  ‘alaihi  wasallam ini,  kita  tengok  kisah
Nabi  Ayub  alaihissalam yang  diuji  dengan  penyakit
judzam (kusta  atau  lepra).  Hingga  menjadi  sangat
kurus  tanpa  daging  hingga  urat  dan  tulangnya
terlihat.  Musibah itu membuatnya kehilangan harta,
anak-anaknya serta kasih sayang istrinya.

Dengan  kesabaran  atas  ujian  penyakit  yang
dideritanya  itu,  Allah  kemudian  menurunkan  obat
berupa mata air sebagaimana dalam Al-Quran:

ِنُْصٍب وَعَذَاٍب ﴿﴾ ارُْكْض يْطَانُ ب نِيَ الّشَ نِّي مَّسَ Fهُ ُأ َّ َب ْذ نَادَى ر وَب ِإ� ُّ ي Fوَاذْكُرْ عَبْدَنَا ُأ
لَِك هَذَا مُغْتَسٌَل بَارِدٌ وَشَرَاٌب بِرِجْ

“Dan  ingatlah  akan  hamba  Kami  Ayyub  ketika  ia
menyeru  Rabb-nya:  “Sesungguhnya  aku  diganggu
setan  dengan  kepayahan  dan  siksaan.” (Allah
berfirman):  “Hantamkanlah  kakimu;  inilah  air  yang
sejuk untuk mandi dan untuk minum.” (Shad: 41-42)
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Ketika  Nabi  Ayub  mandi  air  tersebut  dengan
menanggalkan pakaian, jatuhlah di depannya belalang
tercipta dari emas dari atas langit. Nabi Ayub segera
menangkap  dan  menyembunyikan  dalam  kantong
bajunya. Sejurus kemudian berseru Rabbnya, “Wahai
Ayub,  bukankah Aku telah  menkayakan dirimu saat
ini sebagaimana kamu lihat?”

Maksudnya,  bukankah  Allah  ta’ala telah
mengaruniakan kesembuhan yang lebih berharga dari
emas.  Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan penuh
kecintaan  dan  kasih  sayang.  Dialog  yang  akan
menyingkap apa  yang  ada di  dalam hati  Nabi  Ayub
yang Allah dicintai,  yang ditanyakan saat hamb-Nya
dalam keadaan telanjang dan malu.  Maka kemudian
Nabi  Ayub  menjawab  dengan  jawaban  penuh
kecintaan yang menunjukkan pujian pada Allah:

تَِك وَل�َِكْن لاَ غِنى بِي عن بَرََكتَِك َلَى وَعِّزَ ب
“Benar,  demi  keagunganMu,  tetapi  saya  sama sekali
tidak dapat  merasa kaya masih amat  membutuhkan
pada keberkahanMu.” (Al-Bukhari)

Maksudnya; dalam hatiku tidak pernah terbetik rasa
kaya atas apa yang Engkau berikan. Apa yang datang
darimu adalah barakah yang tidak aku temukan dari
selain Engkau. Sebab semua pemberianmu merupakan
barakah  rabaniyah  sebanyak  apapun  yang  aku
temukan aku akan pungut.

Sifat tamak pada barakah Allah juga dicontohkan oleh
para Hawariyun pengikut setia Nabi Isa alaihissalam
ketika meminta hidangan langit:
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مَِن مَاِئِدَةً  عَلَيْنَا  يُنَزَِّل  ْن  Fُأ َك  ُّ َب ر يَْستَطِيُع  هَْل  يَمَ  ابَْن مَْر ونَ يَا عِيسَى  ُّ ي اْلحَوَارِ ْذ قَاَل  ِإ�
بُنَا قُلُو وَتَْطمَِئِّنَ  مِْنهَا  كَُل  نَْأ/ ْن  Fُأ ِيدُ  نُر قَالُوا  مَُؤْمِنِينَ  ُكنْتُمْ  ْن  ِإ� هَ  َّ الل قُوا  َّ ات قَاَل   ۖ مَاءِ  الّسَ

اهِدِيَن ْن قَْد َصدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَْيهَا مَِن الّشَ Fوَنَعْلَمَ ُأ
(Ingatlah), ketika Hawariyun berkata:  “Hai Isa putera
Maryam, sanggupkah Rabbmu menurunkan hidangan
dari  langit  kepada  kami?”.  Isa  menjawab:
“Bertakwalah  kepada  Allah  jika  kamu  betul-betul
orang  yang  beriman”.  Mereka  berkata:  “Kami  ingin
memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami
dan  supaya  kami  yakin  bahwa  kamu  telah  berkata
benar  kepada  kami,  dan  kami  menjadi  orang-orang
yang menyaksikan hidangan itu”. (Al-Maidah: 112-113)

Dalam  kalimat  hadits  ini  maknanya,  Nabi  Ibrahim
alahissalam menyatakan  keimanannya  dan  teguh
dalam jalan iman tetapi beliau selalu merasa kurang
pada  barakah  Allah.  Demikianlah  seharusnya
siapapun  yang  menapaki  jalan  iman,  dakwah  dan
jihad  ini  terus  merasa kurang  dan mencari  barakah
Allah sepanjang perjuangannya.
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Hadits 32
Membangun 
Kepekaan 
Perasaan



مَ جُلُوٌس فَقَاَل َّ عَلَيْهِ وََسل هُ  َّ َصلَّى الل هِ  َّ قَاَل بَيْنَمَا َنحُْن عِنْدَ رَُسوِل الل َيْرَةَ  بِي هُر عَْن َأ8
ُُأ ِ̄إلَى ةٌ تَتَوَّضَ ةِ فَِ̄إذَا امْرََأ8 َّ َن يْتُنِي فِي اْلج نَا نَاِِئمٌ رََأ8 مَ بَيْنَمَا َأ8 َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ رَُسوُل الل
ُ يُْت مُْدبِرًا فَبَكَى عُمَر َّ ِمَْن هَذَا قَالُوا هَذَا لِعُمَرَ فَذَكَرُْت غَيْرَتََك فَوَل جَانِِب قَصْرٍ فَقُلُْت ل

غَارُ هِ َأ8 َّ وَعَلَيَْك يَا رَُسوَل الل َّ قَاَل َأ8 وَهُوَ فِي الْمَجْلِِس ثُم
Dari  Abu  Hurairah  ia  berkata:  “Ketika  aku
duduk-duduk  bersama  Rasulullah  shallallahu
‘alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam  bersabda;  ‘Ketika  aku  tidur,
diperlihatkanlah  surga  padaku,  tiba-tiba  (aku
melihat)  seorang  wanita  berjalan  untuk
berwudhu  di  samping  istana.  Lalu  aku  pun
bertanya,  ’Milik  siapa  (istana)  ini?’ Mereka
menjawab,  ‘(Istana) ini milik Umar.’ Kemudian
aku  teringat  akan  kecemburuanmu,  lalu  aku
segera  pergi  menjauh.’  Maka  Umar  pun
menangis di majelis itu dan bertanya,  ‘Apakah
kepadamu aku cemburu wahai Rasulullah?’” (Al-
Bukhari)

Kepekaan  pada  perasaan  orang-orang  tercinta
merupakan  tali  kasih  dan  mengetahui  kesusahan
mereka  merupakan  tali  persaudaraan.  Hubungan
persaudaraan  Islam bukan hanya  terbangun  di  atas
pilar  harakah  keislaman  saja  tetapi  juga  empati.
Karena  Allah  ta’ala hanya  memberikan  dua  pilihan
pada kaum muslimin dan jamaahnya yaitu; iman atau
kafir. Allah ta’ala berfirman:

ْ فَمَْن َشاءَ فَلْيَُؤْمِْن وَمَْن َشاءَ فَلْيَْكفُر
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“Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia
beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia
kafir.” (Al-Kahfi: 29)

Allah membebaskan hamba-Nya memilih antara iman
atau  kufur.  Sehingga  tidak  ada  keselamatan  dari
kaidah  itu  kecuali  dengan  adanya  perasaan  kasih
sayang yang mendalam antara pimpinan dan anggota.
Agar  tetap  teguh  dalam  keimanan  menjauhi
kekufuran.

Seyogianya pemimpin tidak hanya menuntut haknya
dipenuhi  tetapi  juga  memenuhi  kewajibannya.  Dia
memperhatikan ketika air mata anggotanya terjatuh,
hatinya pecah dan turut merasakan apa yang terjadi
padanya.  Kemudian  dia  tidak  menambah  teruknya
keadaannya  itu  dengan  pembebanan  kepemimpinan
sekalipun dia selalu siap menerima tugas. Sebab sifat
jiwa  manusia  itu  akan  lari  dari  pembebanan  yang
terlalu  berat  seperti  manusia  tidak  menyukai
kejatuhan hujan walau terbuat dari madu.

Seorang  tidak  akan  menjadi  pemimpin  yang  baik
kecuali dia memiliki pemahaman mendalam mengenai
keadaan anggotanya, mengenal tingkat kecakapan dan
kemampuan  mereka  dan  memelihara  kemampuan
yang  mereka  miliki.  Inilah  Rasulullah  shallallahu
‘alaihi  wasallam dicintai  oleh  para  sahabat  yang
mempersembahkan  nyawanya  untuk  membela  dan
melindungi  beliau.  Dicintai  melebihi  diri  mereka
sendiri dan keluarga mereka.

Namun  demikian  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wasallam memelihara perasaan para sahabatnya dan
menjaganya agar tidak menyakiti  mereka sedikitpun
seperti  dalam  hadits  mengenai  Umar  ini.  Bahkan
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Rasulullah  dengan  kasih  sayangnya  menanyakan
keadaan  anak  sahabatnya  yang  senang  memelihara
burung ketika dilihat anak itu bersedih:

ٌخ Fمَ يَْدخُُل عَلَيْنَا وَلِي ُأ َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ نَِس بِْن مَالٍِك قَاَل كَانَ رَُسوُل الل Fعَْن ُأ
ِ عَلَيْه هُ  َّ الل بِيُّ َصلَّى  َّ الن فَمَاَت فَدَخََل عَلَيْهِ  بِهِ  َلْعَُب  ي نُغَرٌ  لَهُ  وَكَانَ  بَا عُمَيْرٍ  Fُأ يُْكنَى  َصغِيرٌ 
بَا عُمَيْرٍ مَا فَعََل Fنُهُ قَالُوا مَاَت نُغَرُهُ فَقَاَل يَا ُأ ِينًا فَقَاَل مَا َشْأ/ مَ ذَاَت يَوٍْم فَرَآهُ حَز َّ وََسل

ُ غَيْر ُّ الن
Dari  Anas  bin  Malik  ia  berkata,  “Suatu  kali
Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  datang
kepada kami,  sementara kami mempunyai  adik kecil
yang dijuluki Abu Umair. Burung kecil miliknya yang
biasa  ia  ajak  main  bersama  mati.  Lalu  suatu  hari
Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  masuk  dan
menemuinya  sedang  bersedih,  beliau  bertanya:  ‘Apa
yang  sedang  terjadi  dengannya?’  orang-orang
menjawab,  ‘Burung  kecilnya  mati.’  Beliau  lantas
bersabda:  ‘Wahai  Abu  Umair,  apa  yang  sedang
dilakukan oleh burung kecilmu?’” (Abu Dawud)

Kelembutan  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam
mencairkan  gunung.  Perasaannya  sangat  peka  pada
para  sahabat.  Sehingga  sahabatpun  apabila  ada
keperluan  dengan  Rasul  dapat  memanggilnya
sebagaimana dalam sebuah hadits:

ّٰه بِيَّ صلى الل� َّ الن ّنَ  Fُأ َلَغَنِي  ب هُ  َّ ن ِإ� بُنَّىَ  يَا  لَهُ  قَاَل  بَاهُ، َمخْرَمَةَ  Fُأ ّنَ  Fُأ بِْن َمخْرَمَةَ،  الْمِْسوَرِ  عَِن 
بِيَّ َّ الن فَوَجَْدنَا  فَذَهَبْنَا  لَيْهِ،  ِإ� ِنَا  ب فَاْذهَْب  يَْقِسمُهَا،  فَْهوَ  قْبِيَةٌ  Fُأ عَلَيْهِ  قَدِمَْت  وسلم  عليه 
ّٰه عليه وسلم الل� بِيَّ صلى  َّ الن لِي  اْدعُ  بُنَّىَ  يَا  لِي  فَقَاَل  فِي مَنْزِلِهِ،  ّٰه عليه وسلم  الل� صلى 
ُ ه َّ ن ّٰه عليه وسلم فَقَاَل يَا بُنَّىَ ِإ� هِ صلى الل� َّ ْدعُو لََك رَُسوَل الل Fْعظَْمُت ذَلَِك. فَقُلُْت ُأ Fفََأ
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ُ هَِب، فَقَاَل  “ يَا َمخْرَمَة رٌ بِالذَّ . فَدَعَوْتُهُ فَخَرََج وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِْن دِيبَاٍج مَُزرَّ ارٍ َّ لَيَْس ِبجَب
نَاهُ لََك ” هَذَا َخبَْأ/

Dari Miswar bin Mahkramah sesungguhnya ayahnya
Mahkramah  berkata  padanya:  “Wahai  anakku,  aku
mendengar  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam
menerima aqbiyah (sejenis jubah) lalu membagikannya
(tetapi  aku  tidak  kebagian).  Mari  kita  menghadap
beliau.” Maka  kami  pergi  menemui  beliau  namun
beliau sedang berada dalam rumah. Ayahku berkata
padaku:  “Wahai  anakku  panggilkan  Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi  wasallam.” Tetapi  aku  keberatan
dan menjawab:  “Aku panggil  Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam agar menemuimu?” Ayahku berkata:
“Wahai anakku sungguh dia bukan diktaktor.” Maka
aku memanggilnya dan Rasul keluar menemui ayahku
membawa  aqibah  yang  berhias  kancing  keemasan.
Beliau  bersabda:  “Wahai  Makhramah,  aku
sembunyikan ini khusus untukmu.” (Al-Bukhari)

Demikianlah  bergaul  dengan  orang-orang  tercinta
memelihara  perasaan  orang  yang  usianya  lebih  tua
dan  lebih  senior  dan  memperhatikan  kebutuhan
mereka,  bukan  justru  menekan  dan  memberikan
beban  yang  memberatkan.  Sebab  manusia  memiliki
urusan  pribadi  dan  keluarga  masing-masing.  Allah
ta’ala telah  mencela  sahabat  yang  berlama-lama
bertamu  di  rumah  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wasallam tanpa  memperhatikan  kebutuhan  Rasul
pada keluarganya:
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يَن َطعَاٍم غَيْرَ نَاظِرِ لَىٰ  ل�َكُْم ِإ� ْن يَُؤْذَنَ  Fا ُأ لَّ بِيِّ ِإ� َّ هَا الَّذِيَن آمَنُوا لَا تَْدخُلُوا بُيُوَت الن ّيُ Fيَا ُأ
ّنَ ِإ�  ۚ ِلحَدِيٍث  نِِسينَ  مُْستَْأ/ وَلَا  فَانْتَشِرُوا  َطعِْمتُمْ  ذَا  فَِإ� فَاْدخُلُوا  دُعِيتُمْ  ذَا  ِإ� وَلَِٰكْن  نَاهُ  ِإ�

هُ لَا يَْستَْحيِي مَِن اْلحَّقِ َّ بِيَّ فَيَْستَْحيِي مِنْكُْم ۖ وَالل َّ ذَٰل�ِكُْم كَانَ يَُؤْذِي الن
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu
memasuki  rumah-rumah  Nabi  kecuali  bila  kamu
diizinkan  untuk  makan  dengan  tidak  menunggu-
nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu
diundang  maka  masuklah  dan  bila  kamu  selesai
makan,  keluarlah kamu tanpa asyik  memperpanjang
percakapan.  Sesungguhnya  yang  demikian  itu  akan
mengganggu Nabi  lalu Nabi  malu kepadamu (untuk
menyuruh  kamu  keluar),  dan  Allah  tidak  malu
(menerangkan) yang benar.” (Al-Ahzab: 53)

Dengan  memiliki  perasaan  pada  ikhwah  terjadi
keseimbangan  hubungan  antara  pemimpin  dan
anggota,  cinta  bersemai  cinta  dan  sayang  berjalin
sayang.  Rihlah perjalanan kehidupan ini  merupakan
perjalanan  ketaatan  pada  Allah,  rihlah  membuat
catatan  kebaikan  walaupun  sebiji  atom  apapun  itu
bentuknya. Allah ta’ala berfirman:

ُ ا يَرَه ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿﴾ وَمَْن يَعْمَْل مِثْقَاَل ذَرَّ فَمَْن يَعْمَْل مِثْقَاَل ذَرَّ
“Barangsiapa  yang  mengerjakan  kebaikan  seberat
dzarrahpun,  niscaya  dia  akan  melihat  (balasan)nya.
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar
dzarrahpun,  niscaya  dia  akan  melihat  (balasan)nya
pula.” (Az-Zalzalah 7-8)

Perjalanan ini adalah rihlah mengusung kalimat yang
bisa  meninggikan  seseorang  dalam  janah  atau
mengucapkan  kalimat  yang  bisa  menjerumuskan  ke
dalam neraka jahanam. Rihlah di dalamnya gerakan
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tangan  membelai  kepala  anak  yatim  untuk
menggugurkan  dosa,  senyum  pada  saudaranya  agar
timbangan menjadi berat, memberi minum pada anjing
kehausan agar masuk janah, menyingkirkan duri dari
jalan  untuk  mendapat  kebaikan.  Rihlah  yang  tidak
membiarkan  kerusakan  menjadi  besar  dan  tidak
meremehkan kebaikan walaupun sedikit.

Biasakan  dalam  sahur,  ketika  kita  basah  dengan
kesucian  istighfar  turutkan  doa  berikut  untuk
mengasah perasaan kepada pada saudara seiman:

اللهم اغفر لي ولكل من ُأحسن ِإليّ من المسلمين، اللهم اغفر لي ولكل من آذيته
من المسلمين وُأنا ظالم له واجعل دعائي كفارة لذنبي وصلة بيني وبينه، اللهم اغفر

لي ولكل من آذاني من المسلمين وهو ظالم لي
Allahuma ampuni aku dan setiap orang muslim yang
berbuat  baik  padaku.  Allahuma  ampuni  aku  dan
muslim yang aku sakiti  dan zhalimi. Jadikan doaku
ini sebagai kafarat dosaku dan tali asih antara diriku
dan dirinya. Allahuma ampuni aku setiap orang yang
menyakiti dan menzhalimi diriku.
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Hadits 33
Mewaspadai 
Makar Ilahy



َ آدَم ابَْن  تي  Èيَُأ لا  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  ّ!هُ  الل" َصلَّىَ  بِيُ  َّ الن قَاَل  عَنْهُ  ّ!هُ  الل" رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ8 عَْن 
له، فَيَْستَْخرُِج ِإلى القَدَرِ قْد قُّدِرَ  ْذرُ  َّ الن ُلْقِيهِ  له، ولËَِكْن ي لَْم يَكُْن قُّدِرَ  ْذرُ بشيءٍ  َّ الن

هُ به مَِن البَِخيِل، فيُْؤْتي عليه ما لَْم يَكُْن يُْؤْتي عليه مِن قَبُْل َّ الل
“Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu,
bersabda  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:
“Nadzar tidak akan mengantarkan anak adam
kepada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya,
namun nadzar mengantarkannya kepada takdir
yang telah ditakdirkan baginya. Dengan nazhar
Allah  mengeluarkan  harta  orang  bakhil,
sehingga  mengantarkannya  kepada  sesuatu
yang  belum  ia  dapatkan  sebelumnya.”  (Al-
Bukhari)

Hadits mulia ini merupakan permisalan makar Allah
pada  hamba  muslim  (al-makru  al-ilahy),  tatkala
seseorang  mensyaratkan  akan  bersedekah  dengan
suatu  nazdar  jika  Allah  memenuhi  keinginannya.
Padahal  apa  yang  dia  inginkan  tersebut  terealisasi
bukan karena Allah melihat pada nazharnya.  Tetapi
karena  memang  itu  merupakan  takdirnya  yang  dia
tidak perhatikan.

Orang  ini  menyangka,  niat  nazharnya  itulah  yang
menyebabkan keinginannya dipenuhi oleh Allah. Lalu
ia bersedekah di atas syarat kebakhilannya itu. Orang
yang  bakhil  akan  mengeluarkan  hartanya  dengan
suatu syarat; apabila keinginannya terpenuhi. Apabila
ia  mendapatkan  keinginannya  dia  akan  bersedekah
namun andai gagal dia membatalkan sedekahnya.

Ketika  dia  mendapatkan  keinginannya,  mengira
semua itu karena syarat  sedekah yang dia ucapkan.
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Padahal keinginannya itu karena memang sudah Allah
takdirkan bukan karena syarat yang dia ucapkan.

Inilah yang disebut makar ilahy persoalan yang wajib
diperhatikan  dan  berhati-hati  dengannya.  Sebab
munculnya makar ilahy dari kebodohan dan kelalaian
yang dilakukan oleh seseorang.

Tidak  boleh  menetapkan  sesuatu  kecuali  dengan
syariat yang shahih atau timbangan yang pasti. Selain
itu  disebut  mengada-ada  dan  menebak-nebak.
Sepanjang  sejarah,  pintu  bidah  terbuka  karena
persoalan mengada-ada dan menebak.

Persoalan  menautkan  hal  ghaib  dengan  alam  nyata
jika  tidak  dikendalikan  dengan  prinsip-prinsip  yang
matang  akan  menyeret  pada  penyakit  dan  merusak
kehidupan. Seimbang dalam meletakkan mana hukum
syari dan mana hukum takdir telah diajarkan dalam
sunah nabawiyah.

Berlebihan  pada  salah  satunya  menyebabkan
seseorang terjatuh pada kesesatan dan penyimpangan.
Seseorang yang  terlalu memperhatikan hukum alam
dan bersandar  padanya namun lalai  memperhatikan
hukum  syariat  dan  perkara  ghaib  menyebabkan
diharamkan  pada  taufik  Allah.  Dengan  hanya
menyandarkan  hukum-hukum  alam  itu  dia  merasa
bahagia  tapi  tidak  menyadari  makar  Allah  akan
menimpanya.

Di  pihak  lain  terdapat  orang  yang  terlalu
menyandarkan pada hukum-hukum syariat tetapi dia
lalai  dengan  hukum  takdir  dan  proses  hukum
sunatullah  terwujudnya  takdir.  Pada  akhirnya
terjatuhlah dia pada penyimpangan, kehancuran dan
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khayalan. Kelompok inilah yang paling banyak muncul
mewarnai sejarah.

Dalam hadits ini terdapat tiga bentuk makar ilahy: 

1. Meninggalkan amal shalih. 

2. Melakukan  amal  shalih  dengan  syarat
keinginannya terpenuhi. 

3. Menganalisis  kejadian  berdasarkan  hawa
nafsu, kemudian terjadilah fitnah.

Sebab  utama  terjadinya  makar  ilahy ini  karena
meninggalkan  amal  dan  kebodohan.  Keduanya
berkaitan dengan ilmu dan iradah.
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Hadits 34
Tiga Rumus 
Kualitas Kebaikan



َتجِدُونَ مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  ّ!هُ  الل" َصلَّى  ّ!هِ  الل" رَُسوُْل  قَاَل  قَاَل  عَنْهُ  ّ!هُ  الل" رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ8 عَْن 
وَتجِدُونَ فقِهُوا،  ِإذا  الإْسلاِم،  في  ِخيارُهُْم  ةِ  َّ الجاهِلِي في  ِخيارُهُْم  مَعادِنَ،  اَس  َّ الن
الوَْجهَيْنِ ذا  اِس  َّ الن شَرَّ  وَتجِدُونَ  له كَراهيةً.  هُْم  َأَشّدَ ِن  Èُأ الّشَ هذا  في  اِس  َّ الن خَيْرَ 

تي هَْؤُلاءِ بوَجْهٍ Èتي هَْؤُلاءِ بوَجْهٍ، ويَُأ Èالذي يَُأ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata,
bersabda  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam: “Kalian akan mendapati manusia itu
seperti  barang  tambang.  Orang  terbaik  dalam
jahiliyyah  akan  menjadi  yang  terbaik  dalam
Islam apabila mereka faqih agama. Dan kalian
akan  mendapati  manusia  yang  paling  baik
dalam hal  ini  adalah (yang asalnya)  manusia
yang paling benci  terhadap Islam.  Dan kalian
akan  mendapati  manusia  yang  terburuk  yang
memiliki  dua  wajah.  Dia  datang  pada  suatu
kelompok  dengan  sebuah  wajah  lalu
mendatangi  kelompok  lainnya  dengan  rupa
lain.” (Al-Bukhari)

Dinul  Islam  tidak  akan  bermanfaat  kecuali  dengan
akal  yang  lurus  yang  memimpinnya  dengan
kebijaksanaan.  Akal  tersebut  hanya  muncul  dari
pemikiran  yang  mendalam  yang  menghasilkan
kebaikan. Sehingga kebaikan tidak akan muncul dari
kepala orang-orang bodoh, demikian pula tidak muncul
dari orang yang tidak mengerti halal dan haram.

Dalam  kehidupan  jahiliyah  ditemukan  orang-orang
yang memiliki  akal  sehat.  Ditempa melalui  berbagai
macam  hikmah  kehidupan,  melewati  ujian-ujian
bertahun-tahun  dan  pengalaman  panjang.  Apa  yang
mereka  miliki  ini  seperti  bahan  tambang  (mineral)
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yang berharga dan baik apabila diolah dengan baik,
yaitu Islam.

Mereka akan menjadi orang terbaik pada umat ini jika
mereka masuk Islam dan memahami Islam. Din yang
haq ini tidak akan bermanfaat kecuali bila diletakkan
pada  wadah  yang  baik.  Wadah  yang  memiliki  akal
kebijaksanaan  dan  lurus.  Sedangkan  jika  wadahnya
tidak baik, din ini hanya akan bermanfaat bagi dirinya
sendiri  tapi  tidak bermanfaat bagi  orang lain.  Tidak
diperbolehkan pula dilibatkan menjadi kebaikan bagi
umat Islam dan jamaah al-haq. Sebab jika dalam diri
seseorang terkumpul kebatilan dan kebodohan, hanya
ada perkataan-perkataan dan hafalan tanpa landasan
ilmu akan menghasilkan kerusakan.

Din ini  tidak  akan tegak berdiri  kecuali  oleh  orang-
orang yang menyikapi seluruh persoalan kehidupan ini
dengan  interaksi  yang  serius  dan  nyata.  Sedangkan
orang-orang yang menginginkan diterima oleh semua
pihak,  berpura-pura  pada  setiap  orang  yang  dia
selisihi, tidak memiliki sebuah prinsip yang jelas dan
selalu  berubah-ubah….  Mereka  tidak  bermanfaat
untuk din ini.

Din adalah hidayah, namun tidak akan bekerja dengan
komponen mesin yang  rusak.  Din ini  seperti  cahaya
matahari,  tetapi  cahaya  matahari  tidak  akan
bermanfaat  bagi  orang  buta.  Supaya  orang  bisa
melihat  dibutuhkan cahaya pada kornea dan cahaya
matahari.  Demikian  pula  hidayah  syariat  ini  tidak
bermanfaat tanpa kelurusan dan kebijaksanaan akal.

Orang yang memiliki akal yang lurus dan bijak akan
membimbingnya ke jalan kebaikan dan akan menjadi
orang yang diakui ketokohan atau kebaikannya ketika
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ia  berada  di  lingkungan  jahiliyah.  Dan  saat  dia
berpindah ke lingkungan kaum muslimin, mereka juga
akan menjadi orang terbaik. Inilah fungsi akal sehat
yang disebut sebagai tambang.

ً هُْم له كَراهية ِن ُأَشّدَ ْأ/ اِس في هذا الّشَ َّ وَتجِدُونَ خَيْرَ الن
Dan kalian akan mendapati manusia yang paling baik
dalam hal  ini  adalah  (yang  asalnya)  manusia  yang
paling benci terhadap Islam.

Mereka adalah kaum yang tidak menyukai basa-basi,
mengorbankan  semua  yang  mereka  miliki  untuk
mempertahankan  prinsipnya.  Mereka  akan  marah
pada  siapapun  yang  menginjak  prinsipnya  tersebut.
Iradah mereka tidak bisa dilemahkan dengan tawaran
tetapi mereka siap mengorbankan prinsipnya sampai
titik penghabisan.

Maka tatkala mereka tunduk pada Islam, merekapun
serupa itu. Totalitas dalam memegang prinsip din ini
bersama jamaah  al-haq. Mereka akan mengusung  al-
haq dengan segala risikonya, mempersembahkan diri
mereka  memerangi  musuh-musuh  din  hingga  tetes
darah terakhir.

Mereka adalah kaum yang membenci musuh dengan
kebencian  yang  hebat  namun  mencintai  para
sahabatnya  dengan  kecintaan  yang  sangat  hangat.
Mereka bukan kaum yang senang berdiri di atas dua
kaki.  Sedangkan  orang  yang  gamang  dan  plin-plan
dalam  memegang  al-haq,  kita  melihat  banyak  yang
justru merusak dinullah ini dan kehidupan manusia.

Seburuk-buruk  manusia  adalah  dzul  wajhain (dua
muka) yaitu menggunakan akal untuk membenarkan
setiap  perbuatan  dan  perkataan  orang  untuk
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mendapatkan  penerimaan  dan  ridha.  Bentuk
kemunafikan. Padahal al-haq itu satu tidak berbilang.
Allah  telah  membedakan  antara  kebaikan  dengan
keburukan, adil dengan kezhaliman dan Islam dengan
kekafiran.

Jika kita tengok perjalanan sejarah umat, tidak akan
ditemukan  kemuliaan  yang  dipersembahkan  oleh
orang-orang yang gamang dan tidak pula dai moderat.
Tetapi seluruh kemuliaan dipersembahkan oleh orang-
orang  yang  memiliki  prinsip  jelas.  Mengorbankan
dirinya demi kemuliaan umat.

Pada peristiwa fitnah khalqul Quran (Al-Quran adalah
makhluk), banyak orang takut pada ancaman pedang,
penjara  dan  siksaan  yang  membuat  fitnah  tersebut
semakin  luas.  Tetapi  kemudian  peperangan  ini
terhenti di tangan seorang yang menampakkan prinsip
dan  menghadapinya.  Memang  pada  akhirnya  dia
menerima reaksi dari  aksinya tetapi inilah jalannya;
ujian,  gangguan  kemudian  kemenangan  dan  tamkin
(kedaulatan).

Apabila  orang  yang  mengambil  rukhshoh seperti
dalam  peristiwa  fitnah  khalqul  Quran,  maka
bagaimana  dengan  orang-orang  yang  gamang  yang
ingin  mencapai  keridhaan  setiap  orang  tanpa
timbangan  syariat  dan  din.  Tentu  saja  hanya  akan
menjadi  dosa yang akibatnya menimpa dinullah dan
umat Islam.

Terdapat  faidah  rumusan  kualitas  kebaikan  dalam
hadits  ini.  Siapa  yang  menginginkan  keutamaan
hendaknya mengejar tiga poin berikut:
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1. Akal lurus yang penuh kebijaksanaan (رشيد عقل 
(حكيم

2. Fikih yang matang dan mendalam (فقه مكين عميق)
3. Kokoh  berpegang  pada  al-haq dan  kuat  pada

prinsip (صلابة في الحق ومواقف ثابتة)

Keagungan dalam hadits  ini,  Rasulullah  shallallahu
‘alaihi wassalam menamakan manusia yang memiliki
kebaikan dengan bahan tambang. Sedangkan manusia
yang  penuh  kepalsuan disebut  dengan  dzul  wajhain
(dua muka).
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Hadits 35
Perang Isu



مَ يَقُوُْل بَيْنَمَا َّ ّ!هُ عَلَيْهِ وََسل ّ!هِ َصلَّى الل" نّهُ سَمِ�َع رَُسوُْل الل" ّ!هُ عَنْهُ َأ8 َيْرَةَ رَضِيَ الل" بِي هُر عَْن َأ8
لا هُّمَ  َّ الل فَقالِت  تُرِْضعُهُ،  وَهي  شارة”  “ذو  رَاِكٌب  بهَا  مَّرَ  ِ̄إْذ  ابْنَهَا  تُرِْض�ُع  ةٌ  امْرََأ8
ْدِي، َّ َّ رََجَع في الث هُّمَ لا َتجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُم َّ ى يَكونَ مِثَْل هذا، فَقاَل الل َّ ُمِِت ابْنِي، حت ت
هُّمَ اْجعَلْنِي َّ هُّمَ لا َتجْعَِل ابْنِي مِثْلَهَا، فَقاَل الل َّ ُلْعَُب بهَا، فَقالَْت الل ي رُ وَ َّ ةٍ ُتجَر وَمُّرَ بامْرََأ8
هُْم يقولونَ فِإّنَ ةُ  المَرَْأ8 ا  مَّ )جبّار من الجبابرة(، وََأ8 ه كَافِرٌ  َّ اِكُب فِإن َّ ا الر مَّ َأ8 مِثْلَهَا، فَقاَل 

ُ ه َّ يقولونَ تَسْرُِق، وَتَقُوُل َحْسبِيَ الل هُ، و َّ لَهَا تَزْنِي، وَتَقُوُل َحْسبِيَ الل
Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu
sesungguhnya  dia  mendengar  Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi  wassalam  bersabda:  “Ada
seorang  wanita  yang  ketika  sedang  menyusui
bayinya  lewat  dihadapannya  seorang  laki-laki
tampan  dan  gagah  sambil  menunggang
kendaraannya.  Wanita  itu  berkata;  ‘Ya  Allah,
janganlah  Engkau  wafatkan  anakku  sebelum
dia menjadi seperti  pemuda itu.’ Maka spontan
saja  bayinya  berkata;  ‘Ya  Allah,  janganlah
Engkau  jadikan  aku  seperti  dia.’ Lalu  dia
kembali mengisap puting susu ibunya. Kemudian
lewat  dihadapannya  lagi  seorang  wanita  yang
sedang  diseret  dan  dipermainkan/dihinakan.
lalu ibu sang bayi berkata: ‘Ya Allah, janganlah
Engkau jadikan anakku seperti dia.’ Maka sang
bayi  berkata;  ‘Ya Allah,  jadikanlah aku seperti
dia.’ Bayinya  selanjutnya  berkata;
‘Sesungguhnya pemuda penunggang itu adalah
orang  kafir  (penguasa  paling  diktaktor  lagi
bengis)  sedangkan  wanita  tadi  adalah  wanita
yang  dituduh  telah  berbuat  zina  namun  dia
berkata,  ‘Cukuplah  bagiku  Allah  sebagai
Pelindung.’ Lalu  dia  dituduh  pencuri  dia  pun
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tetap  berkata,  ‘Cukuplah  bagiku  Allah  sebagai
Pelindung).’’” (Al-Bukhari)

Peribahasa mengatakan  tidak ada asap tanpa api.
Karena  asap  tanpa  api  menyelisihi  hukum-hukum
alam. Kedustaan yang muncul dari lisan dikonotasikan
dengan  asap  karena  efek  yang  berakibat  buruk.
Menutupi hidung dan membuatnya tersumbat. Seperti
asap ketika menyelimuti  hakikat sebenarnya dengan
kedustaan, kepalsuan dan propaganda.

Tetapi  tidak  mungkin  ada  asap  tanpa  api.  Orang
berakal  tidak  seperti  kawanan  sapi  yang  mengekor
satu  sama  lainnya.  Sedangkan  manusia  dengan
mudahnya mengatakan apapun melalui lisannya serta
membeo  orang  lain  dengan  mengatakan:  “Katanya,
katanya….”  Mereka  ini  seperti  kayu  bakar  yang
menyulut  fitnah.  Sumber  keburukan  dalam  tubuh
umat Islam. Menyangka melakukan kebaikan dengan
dalil pemurnian, pembersihan dan menyingkap fakta.

Jutaan orang di dunia ini menyakini Isa anak Allah,
Maha suci Allah atas tuduhan ini. Bukankah mereka
mengetahui jika Isa  alaihissalam manusia biasa yang
makan,  minum,  bisa  mati  dan  sakit?  Jutaan  orang
pula,  sepanjang sejarah yang berabad-abad meyakini
sapi  perwujudan  dewa  suci.  Bukankah  mereka  ini
mengetahui sapi hanya hewan ternak?

Jika kita bertanya bukti kepada mereka yang memiliki
keyakinan  tersebut,  tentu  mereka  akan  menjawab,
“Kata  masyarakat!”  Mereka  hanya  mengikuti  kata
orang.  Dalam prinsip  ikut  kata orang inilah mereka
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hidup,  mati  dan  berperang  di  atas  kedustaan  dan
kepalsuan.

Setiap  malam  dan  siang,  konspirasi  dan  makar
ditujukan  pada  umat  Islam  dan  jamaah  al-haq.
Musuh-musuh Islam memiliki pengalaman detil dalam
memproduksi  konspirasi,  memunculkan  fitnah,
kedustaan dan kepalsuan. Makar mereka ini tidak bisa
disanggah  kecuali  hanya  dengan  dalil  yang  Allah
turunkan  yang  cahayanya  mampu  menyingkap
hakikat.

Seperti  dalam sejarah  masa  kenabian,  musuh  Allah
menyalakan fitnah  al-ifki  al-kubra (kedustaan besar)
yang  menghantam  rumah  mulia  lagi  terjaga
kesuciannya.  Orang-orang  besar  bahkan  terhasung
oleh penyakit nifak karena dahsyatnya fitnah tersebut
sehingga  mereka  mengeluarkan  perkataan  melalui
lisan mereka karena digelincirkan setan.

Saat  itu  sahabat  terpecah  menjadi  dua  kelompok;
pertama  yang  menyarankan  agar  Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi  wassalam menceraikan  Aisyah
radhiyallahu  anha seperti  saran  Ali  bin  Abi  Thalib
radhiyallahu anhu pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wassalam:  “Wahai  Rasulullah,  Allah  tidak
menyempitkanmu untuk  menikahi  wanita,  selainnya
(yaitu Aisyah) masih banyak wanita lainnya.”

Kelompok  kedua  yang  membela  kesucian  Aisyah
radhiyallahu anha dan  mengetahui  cinta  Rasulullah
padanya. Kelompok ini diwakili oleh Usamah bin Zaid
bin Haritsah.

Andai fitnah tersebut terjadi pasca terputusnya wahyu
tentu  saja  akan  meledak  perkataan-perkataan  lain

Faidah Kitab Arbaun Al-Jiyad | 81



yang lebih hebat. Maha suci Allah betapa merusaknya
isu  dan  betapa  banyak  al-haq dan  pemeluknya
terzhalimi.

Hingga  kemudian  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam yang  sangat  mengetahui  kesucian  Aisyah
pun berkata:

ُكنِْت ْن  وَِإ� هُ  َّ الل فَسَيُبَرِِّئُِك  ِيَئَةً  بَر ُكنِْت  ْن  فَِإ� وَكَذَا  كَذَا  عَنِْك  َلَغَنِي  ب هُ  َّ ن فَِإ� عَائِشَةُ  يَا 
َّ تَاَب تَاَب ذَا اعْتَرََف بِذَنْبِهِ ثُم ِإ� ّنَ الْعَبْدَ  لَيْهِ فَِإ� بِي ِإ� هَ وَتُو َّ لْمَْمِت بِذَنٍْب فَاْستَغْفِرِي الل Fُأ

ِ هُ عَلَيْه َّ الل
“Wahai ’Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita
tentang dirimu begini begini. Jika kamu bersih tidak
bersalah  pasti  nanti  Allah  akan  membersihkanmu.
Namun jika kamu jatuh pada perbuatan dosa maka
mohonlah  ampun  kepada  Allah  dan  bertaubatlah
kepada-Nya karena seorang hamba bila dia mengakui
telah  berbuat  dosa  lalu  bertaubat  maka  Allah  pasti
akan menerima taubatnya”. (Al-Bukhari)

Sabda  beliau  seperti  ini  karena  sangat  dahsyatnya
desas-desus  yang  tersebar  pada  saat  itu.  Isu  yang
terjadi  pada  haditsul  ifki yang menimpa rumah suci
Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam sangat  keji.
Lalu  bagaimana  dengan  zaman  kita  hari  ini  yang
kedustaan  menjadi  sebuah  bidang  seni  ilmu  yang
dipelajari  dan  dikembangkan?  Kemudian
didistribusikan melalui beragam teknologi yang masuk
ke  dalam  rumah-rumah  kita  seperti  radio,  tv,
komputer  dan  gadget.  Setiap  hari  kedustaan  itu
diulang-ulang  mempengaruhi  telinga,  akal  dan  hati
sampai  seseorang  mendengarnya  lebih  banyak  dari
namanya sendiri atau nama ayahnya.
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Apa  yang  hari  ini  disebarkan  mengenai  jihad  dan
pengusungnya?  Apa  yang  dituduhkan  pada  dai
penyeru kebenaran dan din? Apa yang dikatakan pada
orang-orang  yang  berpegang  teguh  pada  sunah  dan
syariat?  Bagaimana  wanita  berniqab  digambarkan?
Film yang di produksi, ejekan yang menyakitkan, dan
surat kabar oleh penulis bayaran.

ْن كَانَ مَكْرُهُْم لِتَزُوَل مِنْهُ اْلجِبَاُل وَِإ�
“Dan  sesungguhnya  makar  mereka  itu  (amat  besar)
sehingga  gunung-gunung  dapat  lenyap  karenanya.”
(Ibrahim: 46)

Pada kejadian  ifki tersebut  Rasulullah  shallallahu
‘alaihi wassalam mengatakan pada Aisyah:

ُ ه َّ ِيَئَةً فَسَيُبَرِِّئُِك الل ْن ُكنِْت بَر فَِإ�
“Jika  kamu  bersih  tidak  bersalah  pasti  nanti  Allah
akan membersihkanmu.”

Turunlah  ayat  membersihkan  nama  ibunda  Aisyah
radhiyallahu anha. Namun sekarang siapa yang bisa
mengatakan  hal  tersebut  setelah  wahyu  putus  dari
langit? Hasbunallah wa ni’mal wakil.

Allahuma  kami  memohon  rahmat-Mu.  Pergolakan
marakah hari ini adalah  marakah yang memedihkan
dan  dampak  kerugian  yang  menimpa  kita  sangat
tampak  jelas.  Hanya  hati  yang  memohon  semoga
kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.
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Hadits 36
Jamuan Walimah 
Terburuk



عَاِم مَ شَرُّ الّطَ َّ ّ!هُ عَلَيْهِ وََسل ّ!هِ َصلَّى الل" ّ!هُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُْل الل" َيْرَةَ رَضِيَ الل" بِي هُر عَْن َأ8

ُ يُتْرَكُ الْفُقَرَاء ْغنِيَاءُ وَ َطعَامُ الْوَلِيمَةِ يُْدعَى لَهَا الَأ8
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata:
“Bersabda  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi
wassalam;  ‘Seburuk-buruk  jamuan  adalah
jamuan walimah yang diundang sebatas orang-
orang  kaya,  sementara  orang-orang  miskin
tidak diundang.’” (Al-Bukhari)

Amat  jauh  perbedaan  orang  yang  datang  padamu
bersama  perut  kosong  dengan  orang  yang  datang
dengan  perut  kenyang.  Amat  jauh  perbedaan  orang
yang datang padamu untuk meletakkan makanan di
atas makanan dengan yang datang untuk memenuhi
botol airnya; datang tanpa membawa apapun, kosong
perut dari makanan dan air.

Di zaman kita ini tersebar orang-orang yang berjalan
angkuh. Kaki mereka bisa melangkah hanya jika ada
kepentingan.  Setiap  mendengar  undangan  walimah
mereka  berkata,  mari  kita  makan  hingga  kenyang,
tertawa  dan  bergurau  hingga  obrolan  mereka
membuat  hati  menjadi  sakit,  perasaan  mereka  mati
karena banyak senda gurau.

Tidak ada yang tersisa dari “lemparan” mereka kecuali
kata-kata busuk, penilaian buruk dan bekas makanan
di  semua  piring.  Setiap  ahlul  haq  berdiri
membersihkan  kemungkaran  segera  mereka  bangkit
mengepungnya. Mata mereka hanya bisa memandang
kecantikan  permata  namun  hidung  mereka  tidak
mampu mencium wewangian. Mereka lari berlindung
di bawah kantong dan dompet.
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Salman  Al-Farisi  telah  mengembara  membawa  rasa
haus  dan  lapar  mencari  al-haq.  Telah  mencicipi
berbagai  hidangan  hingga  sampai  pada  hidangan
Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam.  Beliau
menjamunya,  mengisi  perutnya  yang  datang  dengan
kosong.  Padanya  cita-citanya  meninggi  bahkan
menerimanya  sebagai  keluarga  ahlul  bait,  sebuah
kedudukan yang sangat mulia:

هَْل الْبَيِْت Fا ُأ َّ َسلْمَانُ مِن
“Salman adalah ahlul bait.” (Thabrani)

Betapa  jauh  perbedaan  orang  yang  datang  hanya
untuk mencicipi makanan dengan orang yang datang
kosong mencari bekal tamak pada janah Allah  ta’ala.
Mereka mengatakan; kami akan tetap miskin dengan
perut kosong terbang memenuhi setiap panggilan yang
di  dalamnya  mengajak  pada  janah.  Mengenyahkan
segala omongan yang membuat sakit telinga:

َلَّذِيَْن قَالُوْا لِاِْخوَانِهِْم وَقَعَدُْوا لَوْ اََطاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۗ قُْل فَاْدرَءُْوا عَْن اَنْفُِسكُمُ الْمَوَْت ا
اِْن ُكنْتُمْ ٰصدِقِيْنَ

(Mereka itu adalah) orang-orang yang berkata kepada
saudara-saudaranya  dan  mereka  tidak  turut  pergi
berperang, “Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah
mereka  tidak  terbunuh.” Katakanlah,  “Cegahlah
kematian  itu  dari  dirimu,  jika  kamu  orang  yang
benar.” (Ali-Imran: 168)

ءٌ عِنْدَ رَّبِهِْم يُرْزَقُوْنَۙ وَلَا َتحْسَبَّنَ الَّذِيَْن قُتِلُوْا فِْي َسبِيِْل اللّٰهِ اَْموَاتًا ۗ بَْل اَْحيَۤا
Dan jangan sekali-kali  kamu mengira bahwa orang-
orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya

86 |  Faidah Kitab Arbaun Al-Jiyad



mereka  itu  hidup  di  sisi  Rabbnya mendapat  rezeki.
(Ali-Imran: 169)
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Hadits 37
Rakyat Palestina 
dan Permisalan 
Ranting



ِ َامَة مَ قَاَل مَثَُل الْمُْؤْمِِن كَاْلخ َّ ّ!هُ عَلَيْهِ وََسل بِِي َصلَّىَ الل" َّ ّ!هُ عَنْهُ عَْن الن عَْن َكعٍْب رَضِيَ الل"
ى يَكُونَ َّ ْرزَةِ لَا تَزَاُل َحت ةً وَمَثَُل الْمُنَافِِق كَاْلَأ8 ةً وَتَعْدِلُهَا مَّرَ ْرِع تُفَيُِّئُهَا الرِّيحُ مَّرَ َّ مِْن الز

ً ةً وَاِحدَة اْنجِعَافُهَا مَّرَ
Dari  Ka’ab  radhiyallahu  ‘anhu  dari  Nabi
shallallahu  ‘alaihi  wassalam  bersabda:
“Permisalan seorang mukmin seperti ranting di
suatu pohon, angin mengayun-ayunnya kadang
bengkok  kadang  lurus.  Sedangkan  permisalan
orang  munafik  seperti  tanaman  padi  yang
senantiasa  tegak,  tapi  saat  tertiup  angin  dia
langsung  roboh  (tidak  bisa  berdiri  kembali).”
(Al-Bukhari)

Meskipun  angin  yang  sangat  kencang  menerpa,
gelombang  pasukan  yang  tak  ada  habisnya
memukulnya  bergantian,  ranting  kecil  itu  tetap
menempel kuat pada dahan tidak patah. Seperti itulah
permisalan mukmin. Betapa ajaibnya ruh iman dan al-
haq pada dirinya.

Ranting  pohon  sangatlah  kecil,  tempat  dedaunan
menggantung.  Namun  sangat  kokoh  nan  kuat
walaupun  tampak  lemah  dalam  pandangan  mata.
Angin  kencang  menggoyang-goyangnya  setiap  waktu
berusaha mematahkannya tetapi ranting tetap tegak
menjulur  menggenggam  dedaunan  hijau.  Permisalan
substansi kecil lagi kokoh ini seperti firman Allah:

بِغَّمٍ ا  ًّ غَم ثَابَكُْم  Fفََأ ُُأْخرَاكُْم  فِي  يَْدعُوكُْم  ُسوُل  َّ وَالر حَدٍ  Fُأ عَلَٰى  تَلْوُونَ  وَلَا  تُْصعِدُونَ  ْذ  ِإ�
هُ َخبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ َّ َصابَكُْم ۗ وَالل Fلِكَيْلَا َتحْزَنُوا عَلَٰى مَا فَاتَكُْم وَلَا مَا ُأ
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“(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada
seseorangpun,  sedang  Rasul  yang  berada  di  antara
kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena
itu  Allah  menimpakan  atas  kamu  kesedihan  atas
kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap
apa  yang  luput  dari  pada  kamu  dan  terhadap  apa
yang  menimpa  kamu.  Allah  Maha  Mengetahui  apa
yang kamu kerjakan.” (Ali-Imran: 153)

Ranting kecil tersebut kemudian memunculkan bakal
buah yang kemudian menjadi buah masak siap dipetik
seperti firman Allah ta’ala:

َ اِس وَلِيَعْلَم َّ امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الن َّ ي Fْن يَمْسَْسكُْم قَرٌْح فَقَْد مَّسَ الْقَوْمَ قَرٌْح مِثْلُهُ ۚ وَتِلَْك اْلَأ ِإ�
الِمِينَ هُ لَا ُيحِّبُ الّظَ َّ خِذَ مِنْكُْم شُهَدَاءَ ۗ وَالل يَّتَ َ هُ الَّذِيَن آمَنُوا و َّ الل

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka
sesungguhnya  kaum  (kafir)  itupun  (pada  perang
Badar)  mendapat  luka  yang  serupa.  Dan  masa
(kejayaan  dan  kehancuran)  itu  Kami  pergilirkan  di
antara  manusia  (agar  mereka  mendapat  pelajaran);
dan  supaya  Allah  membedakan  orang-orang  yang
beriman (dengan orang-orang kafir)  supaya sebagian
kamu  dijadikan-Nya  (gugur  sebagai)  syuhada’.  Dan
Allah tidak menyukai  orang-orang  yang  zalim.”  (Ali-
Imran: 140)

Orang mukmin seperti ranting, harus terguncang saat
tertiup  angin  karena  itulah  sunatullah  sirkulasi
kehidupan.  Sudah  menjadi  sunatullah  seorang
mukmin kadang harus bengkok namun dia akan lurus
kembali  seperti  sedia  kala.  Tapi  bagi  munafik,
langsung patah dan jatuh saat angin menerpanya tak
mampu tegak kembali.
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Sebab  itu,  agar  ranting  dapat  tetap  kuat  dia  harus
menempel  pada  dahan  yang  kuat  pula.  Dahan  ini
merupakan  ruh  dan  hatinya  yang  mencengkeram
ranting  dengan  teramat  kokoh  ketika  angin
meniupnya.  Jika  dahan  patah,  semua  ranting  juga
akan turut jatuh dalam sekali waktu. Dzikir seorang
mukmin  merupakan  permisalan  dahan,  ia  pokok
kekuatan  mukmin  menghadapi  sunatulah  di
kehidupan ini.

Substansi  kecil  yang  memiliki  keunggulan  ini  terus
akan hidup dalam ujian dan ujian, cabaran dan cobaan
dan mereka senantiasa terus bertahan karena akarnya
bersambung pada seluruh Nabi dan ruhnya dari  ruh
Allah. Esensi kehidupan mereka berasal dari hakikat
tujuan  penciptaan  makhluk.  Ranting  yang  akan
menghentikan tirani antagonis.

Ranting,  dalam jiwanya menyala semangat membara
meskipun dia diremehkan karena kecil bahkan patah
bila  kaki  menginjaknya.  Dalam  jiwanya  selalu
menggema firman Allah:

ْن ُكنْتُمْ مَُؤْمِنِينَ عْلَوْنَ ِإ� Fنْتُمُ اْلَأ Fوَلَا تَهِنُوا وَلَا َتحْزَنُوا وَُأ 
“Janganlah  kamu  bersikap  lemah,  dan  janganlah
(pula)  kamu bersedih  hati,  padahal  kamulah orang-
orang  yang  paling  tinggi  (derajatnya),  jika  kamu
orang-orang yang beriman.” (Ali-Imran: 139)

Allah mentakdirkan Palestina menjadi tumbuhan yang
memiliki  ranting  teramat  kokoh.  Palestina  sebidang
tanah  bagi  semua  yang  tersisa  dari  al-haq  agama-
agama  langit  yang  lampau,  negeri  yang  diberkati
dalam  Al-Quran  dan  ditakdirkan  selalu  dalam  hati
setiap  orang  apapun  itu  kelompoknya.  Palestina,
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ranting  yang  selalu  bergoyang  ditiup  angin  kencang
tanpa henti dan ujian yang bergelombang tanpa henti
sampai turunnya Isa  alaihissalam. Sedangkan orang-
orang  munafik  mengatakan:  Palestina  hanyalah
barakah ilusi, kemuliaan palsu bahkan secangkir kopi
lebih baik dari seluruh bumi ini.

Allah  telah  mentakdirkan  tanaman  ini  memiliki
ranting-ranting  yang  mulia  yang  dilindungi  oleh
dedaunan  rakyat  dan  semangat  ruhnya.  Sedangkan
orang-orang  munafik  mengatakan:  Tidak  ada
kemuliaan kecuali dengan tidur nyenyak dan dompet
tebal.

Kotoran-kotoran munafikin tersebut akan lenyap tidak
mampu berdiri kembali. Namun substansi kecil sebuah
ranting,  mereka  adalah  kaum  mukminin  yang
memiliki  daya  kenyal  dan  terus  akan  tegak.
Sedangkan  angin  kekufuran  yang  mengguncang
ranting seperti Amerika di zaman kita, kekuatan angin
mereka tidak lebih hebat dari Tartar di zaman lampau.
Kesaliban  mereka  tidak  lebih  kuat  dari  kesaliban
pasukan  salib  zaman  dahulu.  Dan  Tartar  beserta
imperium salib kuno telah lenyap berhadapan dengan
keteguhan kaum mukminin:

ِ بُر ُّ ْم ل�َكُْم بَرَاءَةٌ فِي الز Fارُكُْم خَيْرٌ مِْن ُُأولًَٰئِكُْم ُأ ُكّفَ Fُأ
“Apakah  orang-orang  kafirmu (hai  kaum musyrikin)
lebih baik dari  mereka itu,  atau apakah kamu telah
mempunyai  jaminan  kebebasan  (dari  azab)  dalam
Kitab-kitab yang dahulu.” (Al-Qomar: 43)

Ranting ini akan selalu condong dan bergoyang namun
tidak akan patah dan mati.  Dia  akan semakin  kuat
dan  tinggi.  Kemenangan  dan  kesudahan  yang  baik
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bagi  siapapun  yang  menjadi  ranting  walaupun
bagaimana pedih dan sakit ketika terguncang tertiup
angin.
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Hadits 38
Rihlah Pendakian 
Ruh



مَثَُل الذي مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  ّ!هُ  الل" َصلَّىَ  بِيُ  َّ الن قَاَل قَاَل  عَنْهُ  ّ!هُ  الل" ْشعَرِي رَضِيَ  بِي الَأ8 َأ8 عَْن 
هُ، مَثَُل اْلحَّيِ وَالْمَيِِّت َّ َب هُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ ر َّ َب يَذْكُرُ ر

Dari  Abu  Musa  Al-Asy’ari  radhiyallahu  ‘anhu
berkata:  “Bersabda  Nabi  shallallahu  ‘alaihi
wassalam; ‘Permisalan orang yang berzikir pada
Rabbnya dan yang tidak berzikir seperti orang
hidup dan mayat.’” (Al-Bukhari)

Dzikir  adalah  kehidupan  karena  di  situ  rihlah
(perjalanan) ruh, rihlah perasaan dan rasa, rihlah air
mata yang mengalir karena rasa takut diiringi dengan
air  mata  harapan.  Dalam  dzikir,  seseorang  dapat
melihat perjalanan kehidupannya semenjak dia masih
di alam lain sebagai makhluk terkecil saat Raja yang
Agung mengatakan:

لَْسُت Fُأ نْفُسِهِْم  Fُأ عَلَٰى  شْهَدَهُْم  Fوَُأ تَهُْم  َّ ي ذُرِّ ُظهُورِهِْم  مِْن  آدَمَ  بَنِي  مِْن  َك  ُّ َب ر خَذَ  Fُأ ْذ  وَِإ�
َّا عَْن هَٰذَا غَافِلِينَ ا كُن َّ ن ْن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِإ� Fَلَٰى ۛ شَهِْدنَا ۛ ُأ َبِّكُْم ۖ قَالُوا ب بِر

Dan  (ingatlah),  ketika  Rabbmu  mengeluarkan
keturunan  anak-anak  Adam  dari  sulbi  mereka  dan
Allah  mengambil  kesaksian  terhadap  jiwa  mereka
(seraya  berfirman):  “Bukankah  Aku  ini  Rabbmu?”
Mereka menjawab:  “Betul (Engkau Rabb kami), kami
menjadi  saksi”.  (Kami  lakukan  yang  demikian  itu)
agar  di  hari  kiamat  kamu  tidak  mengatakan:
“Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang
yang lengah terhadap ini”. (Al-A’raf: 172)

Sehingga dia siap membawa amanah yang berat lagi
agung, melakukan pengorbanan membela cahaya yang
dipimpin  oleh  para  Nabi  dan  digerakkan  oleh  para
Hawariyun. Bagi pemegang amanah sebuah obor yang
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menjadi  cahaya  memuji  pemilik  alam  semesta  ini
dengan dzikir.

Rihlah cahaya dengan dzikir ini yang membuat Allah
membanggakan  hamba-Nya  di  hadapan  malaikat,
“Mereka  wali-Ku,  kecintaan-Ku  dan  hamba-Ku.”
Orang-orang  yang  selalu  berdzikir  seperti  kafilah
rombongan ruh suci nan thayib. Memohon pertolongan
dalam  membawa  beban  amanah  yang  berat  dengan
membaca  perbendaharaan dari  bawah Arsy;  lahaula
wala quwata illa billah.

Juga  membaca  al-baqiyah  ash-shalihat sebagai
suplemen kekuatan dan gizi:

ّٰه ُأكبر ّٰه والل� ّٰه ولا ِإله ِإلا الل� ّٰه والحمد لل� سبحان الل�
Terpautlah ikatan cinta ketika nama yang disebut si
hamba balik menyebutnya:

ِ ه َّ ْحمَِن: ُسبْحانَ الل َّ ِيزاِن، َحبِيبَتاِن ِإلى الر كَلِمَتاِن َخفِيفَتاِن علَى اللِّساِن، ثَقِيلَتاِن في الم
هِ وبِحَمْدِهِ َّ العَظِيِم، ُسبْحانَ الل

Ada dua kata  yang ringan di  lisan  namun berat  di
dalam  timbangan,  dicintai  oleh  Ar-Rahman;
Subhanallahilazhim, Subhanallahi wa bihamdih. (Al-
Bukhari)

Namun di sana terdapat bumi yang kering kerontang,
pepohonan tanpa daun menyisakan ranting dan dahan
yang terkapar. Tampak keindahan ilusi dengan jeritan
memenuhi lingkungan busuk dengan kehidupan lebih
rendah  dari  sayap  nyamuk.  Mereka  mati  demi
kehidupan  itu,  bernapas  di  dalam  lumpurnya,
berbangga  seperti  anjing  berebut  tulang  sembari
menyangka telah melakukan amalan terbaik:
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مَْن وَمِْنهُْم  يَعْقِلُونَ  لَا  كَانُوا  وَلَوْ  ّمَ  الصُّ تُْسمِ+ُع  نَْت  Fفََأ Fُأ  ۚ لَيَْك  ِإ� يَْستَمِعُونَ  مَْن  وَمِْنهُْم 
نَْت تَهْدِي الْعُْمَي وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ Fفََأ Fلَيَْك ۚ ُأ يَنْظُرُ ِإ�

“Dan  di  antara  mereka  ada  orang  yang
mendengarkanmu.  Apakah  kamu  dapat  menjadikan
orang-orang  tuli  itu  mendengar  walaupun  mereka
tidak  mengerti.  Mereka  keluar  dengan  memamerkan
segala kekayaannya. Dan di antara mereka ada orang
yang melihat kepadamu, apakah dapat kamu memberi
petunjuk  kepada  orang-orang  yang  buta,  walaupun
mereka tidak dapat memperhatikan.” (Yunus: 42-43)

Mereka  keluar  dengan  memamerkan  segala
kekayaannya  sembari  mengatakan  keinginannya
meraih kekayaan seperti Karun:

َ نْيَا يَا لَيَْت لَنَا مِثَْل مَا ُُأوتِي َيَاةَ الدُّ ِيدُونَ اْلح ينَتِهِ ۖ قَاَل الَّذِيَن يُر فَخَرََج عَلَٰى قَوْمِهِ فِي زِ
هُ لَذُو َحّظٍ عَظِيٍم َّ ن قَارُونُ ِإ�

“Maka  keluarlah  Karun  kepada  kaumnya  dalam
kemegahannya.  Berkatalah  orang-orang  yang
menghendaki kehidupan dunia: “Semoga kiranya kita
mempunyai  seperti  apa  yang  telah diberikan kepada
Karun;  sesungguhnya  ia  benar-benar  mempunyai
keberuntungan yang besar”. (Al-Qashash: 79)

Namun orang alim yang melihatnya dengan bashirah
karena  dzikir  kepada  Allah  kemudian  membongkar
hakikat kepalsuan mereka dengan mengatakan:

ا لَّ اهَا ِإ� ُلَّقَ ًا وَلَا ي ِمَْن آمََن وَعَمَِل َصاِلح ل هِ خَيْرٌ  َّ يْل�َكُْم ثَوَاُب الل وَقَاَل الَّذِيَن ُُأوتُوا الْعِلْمَ وَ
ابِرُونَ الّصَ

“Berkatalah  orang-orang  yang  dianugerahi  ilmu:
“Kecelakaan  yang  besarlah  bagimu,  pahala  Allah
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adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan
beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali
oleh orang-orang yang sabar.” (Al-Qashash: 80)

Lalu  dia  berlalu  melanjutkan  perjalanan  kehidupan
dan  ruh  mendaki  perbukitan  dengan  takbir  dan
menyusuri  lembah  dengan  tasbih.  Bersaksi  padanya
partikel-partikel bumi, angin, pepohonan dan binatang
melata. Bershalawat atasnya dan malaikat langit dan
bumi memintakan ampun.

Inilah kehidupan, kehidupan jiwa dan ruh. Sedangkan
sisa-sisanya adalah terlaknat dan tertolak. Dunia ini
dilaknat kecuali dzikir pada Allah.

مَلًا Fَاُت خَيْرٌ عِنْدَ رَبَِّك ثَوَابًا وَخَيْرٌ ُأ اِلح وَالْبَاقِيَاُت الّصَ
“Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah
lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik
untuk menjadi harapan.” (Al-Kahfi: 46)

رَْكعَتَا الفَْجرِ خَيْرٌ مَِن الدنْيَا وَمَا فِيهَا
“Dua rakaat shalat fajar (qabliyah shubuh) lebih baik
dari dunia dan seisinya.” (Muslim)

Inilah hakikat dan perbendaharaan harta yang selalu
dilisankan  oleh  orang  berakal  dalam  diamnya.
Kehidupan ruhnya bukan karena wujudnya saja tetapi
pencapaiannya  meraih  tujuan.  Sedangkan  tujuan
teragung  adalah  ibadah.  Saat  bisa  meraih  tujuan,
hiduplah  ruh.  Sehingga  dzikir  kepada  Allah  adalah
ruh menyusuri kehidupan ini.

Ketika  terhenti  kalimat  tauhid  yang  diucapkan
makhluk, berdirilah kiamat dan selesailah kehidupan.
Saat itu tidak ada satupun manusia yang di bumi yang

98 |  Faidah Kitab Arbaun Al-Jiyad



mengucapkan “Allah.” Hari itu tidak ada yang tersisa
kecuali “mayat” dan bahan bakar jahanam.

Dalam  perjalanan,  dai,  mujahid,  ulama  dan  ahli
ibadah  meninggalkan  dunia  di  belakang  mereka.
Apabila  lalai,  segera  mereka  berdzikir  untuk  segera
meluruskan kembali rute.

ذَا هُْم مُبْصِرُونَ رُوا فَِإ� َّ يْطَاِن تَذَك هُْم َطاِئٌِف مَِن الّشَ َّ ذَا مَس قَوْا ِإ� َّ ّنَ الَّذِيَن ات ِإ�
“Sesungguhnya  orang-orang  yang  bertakwa  bila
mereka  ditimpa  was-was  dari  syaitan,  mereka  ingat
kepada  Allah,  maka  ketika  itu  juga  mereka  melihat
kesalahan-kesalahannya.” (Al-A’raf: 201)

Bersama dzikir akan diperoleh ketenangan hati:

هِ تَْطمَِئِّنُ الْقُلُوُب َّ لَا بِذِكْرِ الل Fهِ ۗ ُأ َّ بُهُْم بِذِكْرِ الل الَّذِيَن آمَنُوا وَتَْطمَِئِّنُ قُلُو
“(yaitu)  orang-orang  yang  beriman  dan  hati  mereka
manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah,
hanya  dengan  mengingati  Allah-lah  hati  menjadi
tenteram.” (Ar-Radu: 28)

Bersama  mereka  perdagangan  yang  penuh
keuntungan;  apabila  menerima  kebaikan  bersyukur
dan  apabila  mendapat  kesusahan  mereka  bersabar.
Semua perkara yang menimpa menjadi kebaikan bagi
bahkan  andai terbunuh itu menjadi rahmat dan bila
wafat itu juga rahmat:

ا يَجْمَعُونَ َّ هِ وَرَْحمَةٌ خَيْرٌ مِم َّ مْ لَمَغْفِرَةٌ مَِن الل ُّ ْو مُت Fهِ ُأ َّ َِئِْن قُتِلْتُمْ فِي َسبِيِل الل وَل
“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau
meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya
lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka
kumpulkan.” (Ali-Imran: 157)
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Bersama  mereka  membersamai  malaikat,  maka
janganlah  mata  ini  jauh  dari  memandang  mereka
seperti  firman  Allah  ketika  mengisahkan  ashabul
kahfi :

ُ تَعْد وَلَا   ۖ وَْجهَهُ  ِيدُونَ  يُر وَالْعَشِّيِ  بِالْغَدَاةِ  هُْم  َّبَ ر يَْدعُونَ  الَّذِيَن  مََع  نَْفسََك  وَاْصبِرْ 
ُ بََع هَوَاه َّ ْغفَلْنَا قَلْبَهُ عَْن ذِكْرِنَا وَات Fنْيَا ۖ وَلَا تُطِ+ْع مَْن ُأ َيَاةِ الدُّ ينَةَ اْلح ِيدُ زِ عَيْنَاكَ عَْنهُْم تُر

مْرُهُ فُرًُطا Fوَكَانَ ُأ
“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-
orang yang menyeru  Rabbnya di pagi dan senja hari
dengan  mengharap  keridhaan-Nya;  dan  janganlah
kedua  matamu  berpaling  dari  mereka  (karena)
mengharapkan  perhiasan  dunia  ini;  dan  janganlah
kamu  mengikuti  orang  yang  hatinya  telah  Kami
lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa
nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.”
(Al-Kahfi: 28)

Mereka  adalah pemuda  ghuraba yang  berhijrah  dan
melarikan  diri  membawa  din.  Tirani  dunia  dibuat
sibuk, mengirim segala pasukan dan membelanjakan
dana untuk menangkap mereka. Sejarah yang agung
ini telah berlalu berabad-abad lampau tanpa membuka
nama-nama  pelaku  hanya  disebut  sebagai  fityah
(pemuda). Allah mengabadikan kisahnya dalam kitab-
Nya  yang  agung  kepada  seluruh  semesta  padahal
mereka  bukan  raja,  ulama  atau  pasukan  komando.
Mereka  hanyalah  para  pemuda  yang  lemah
bersembunyi dalam gua tanpa harta, lampu penerang.
Seperti merekalah kita harus mencontoh.

Sejarah  para  pemuda  tanpa  istana,  harta,  pasukan
bahkan tidak memiliki apapun dari dunia ini. Bila kita
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ingin  menjadi  pemuda  kahfi,  palingkan  wajah  pada
mereka.

Tetapi  jika  memilih  bersama orang-orang  yang  lalai
dari  dzikir  Allah.  Kan  ditemukan  semua  yang
diinginkan  dari  perhiasan  kehidupan  dunia,
kedudukan mulia di sisi Firaun, harta bergelimang di
sisi  Qarun,  ditemukan  apapun  yang  kita  inginkan
namun  kita  akan  menjadi  seperti  anjing  menanti
belulang  sedang  azab  akhirat  menanti  kita,
waliyadzubillah.

Bersama  para  pemuda  kahfi,  bersama  orang-orang
yang  berdzikir  pada  Allah  akan  ditulis  sejarah lain.
Sejarah Badar, Uhud, Khandak. Sejarah yang ditoreh
dengan  darah  dan  syuhada,  mewarnai  hari-hari
dengan  pemuda  muhajir,  pemuda  yang  tertawan
dibalik sel, pemuda yang berperang dan terbunuh. Ada
hari dimana kita menyusuri jalan perjuangan dan ada
hari  waktu  kita  membangun generasi  bersama istri.
Suatu ketika kita meminum bersama dan suatu waktu
yang lain bersama kelaparan.

Inilah  sejarah  orang-orang  yang  hidup  bersama
shalihin  dengan  dzikir.  Sedangkan  di  balik  lain
terdapat sejarah orang-orang mati yang gersang dari
catatan sejarah.
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Hadits 39
Dzikir dan 
Berpikir



ِ نْظُرَّنَ ِ̄إلَى َصلاَة ّ!هُ عَنْهُ بِّتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقُلُْت لََأ8 اٍس رَضِيَ الل" َّ قَاَل ابُْن عَب
مَ َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل لِرَُسوِل  فَطُرَِحْت   ، مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوِل 
وْمَ عَْن َّ مَ فِي ُطولِهَا ، فَجَعََل يَمْسَُح الن َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ َصلَّى الل هِ  َّ وَِسادَةٌ ، فَنَامَ رَُسوُل الل

ً تَى ِسقاَء َأ8  َّ ثُم ى َختَمَ  َّ ، َحت ِعمْرَانَ  آِل  مِْن  وَاِخرَ  الَأ8 َّ قَرََأ8 الآيَاِت العَشْرَ  ، ثُم وَْجهِهِ 
َّ قَامَ يَُصلِّي ُأ8 ثُم خَذَهُ فَتَوَّضَ قًا ، فََأ8 َّ مُعَل

Berkata Ibnu ’Abbas radhiyallahu ‘anhu: “Suatu
hari aku menginap di rumah bibiku Maimunah,
lalu aku berkata padanya;  ‘Sungguh aku ingin
melihat  shalat  (malam)  Rasulullah.’ Maka
(bibiku)  menyiapkan  bantal  bagi  Rasulullah
shallallahu  ‘alaihi wassalam setelah itu beliau
tidur  di  pembaringan  bagian  sisi  panjangnya.
Ketika bangun (malam) mengusap kantuk dari
wajahnya  lalu  beliau  membaca  sepuluh  ayat
terakhir  surat  Ali  Imran  hingga  selesai.
Kemudian beliau menuju ke  geriba air minum
yang tergantung, beliau berwudhu darinya lalu
beliau shalat.’” (Al-Bukhari)

Dalam hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam
mengajarkan  kesempurnaan  seorang  mukmin;  dzikir
dan berpikir.

مَاوَاِت الّسَ خَلِْق  فِي  رُونَ  َّ وَيَتَفَك بِهِْم  ُجنُو وَعَلَٰى  وَقُعُودًا  قِيَامًا  هَ  َّ الل يَذْكُرُونَ  الَّذِيَن 
ارِ َّ نَا مَا خَلَْقَت هَٰذَا بَاطِلًا ُسبْحَانََك فَقِنَا عَذَاَب الن َّ ب َ ْرِض ر Fوَاْلَأ

(yaitu)  orang-orang  yang  mengingat  Allah  sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka  memikirkan  tentang  penciptaan  langit  dan
bumi  (seraya  berkata):  “Ya  Rabb  kami,  tiadalah
Engkau  menciptakan  ini  dengan  batil,  Maha  Suci
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Engkau,  maka  peliharalah  kami  dari  siksa  neraka.”
(Ali Imran: 191)

Dzikir Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam tatkala
bangun malam bersiap  qiyamullail  dengan membaca
sepuluh  ayat  terakhir  surat  Ali  Imran.  Dzikir
mengingat  Allah  Rabb  semesta,  dzikir  mengingat
negeri akhirat, dzikir membaca Kitabullah yang semua
itu menguatkan ruh.

Dzikir  harus  diimbangi  dengan  berpikir;  maknanya
mengerahkan  potensi  akal  untuk  menimbang  dan
menganalisis.  Berpikir  agar  dapat  memahami  sunah
kauniyah dan qadariyah kehidupan ini dan memahami
bagaimana Allah menundukkan makhluk yang  telah
Ia ciptakan bagi manusia.

ّنَ فِي ذَٰلَِك لَآيَاٍت لِقَوٍْم ِإ� ْرِض جَمِيعًا مِنْهُ ۚ  Fمَاوَاِت وَمَا فِي اْلَأ رَ ل�َكُْم مَا فِي الّسَ َّ وََسخ
رُونَ َّ يَتَفَك

Dan Dia  telah  menundukkan  untukmu  apa  yang  di
langit  dan  apa  yang  di  bumi  semuanya,  (sebagai
rahmat)  daripada-Nya.  Sesungguhnya  pada  yang
demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda
(kekuasaan  Allah)  bagi  kaum  yang  berfikir. (Al-
Jasiyah: 13)

Menundukkan  sesuatu  tidak  bisa  dilakukan  kecuali
dengan  itqan (ketelitian,  kesungguhan  serta
penguasaan).  Yaitu  dengan  mengenal  sunatullah  di
dalamnya.  Semakin  manusia  memahami  sunatullah
maka semakin dia dapat menundukkan apa yang ada
di langit dan bumi. Sehingga dia mengatakan:

مَا خَلَْقَت هَٰذَا بَاطِلًا
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“Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan batil.”

Sebaliknya  orang-orang  yang  menolak  untuk
memahami sunatullah akan mengatakan:

هَٰذَا بَاطِلًا
“Penciptaan ini batil.”

Batil adalah sesuatu yang tidak berfaedah; perkataan
yang menunjukkan kebodohannya pada hikmah Allah
dan kesucian-Nya. Sebab tidaklah Allah menciptakan
sesuatu  di  langit  dan  bumi  kecuali  ada  manfaatnya
bagi manusia.

Supaya kita dapat memahami sunatullah dengan baik,
maka  perlu  memasukinya  melalui  pintunya  terlebih
dahulu. Pintu memerlukan kunci untuk membukanya
yaitu  ilmu  mengenai  takdir  penciptaan  sampai
mencapai pemahaman yang akan membimbingnya.

Sedang  ayat-ayat  kauniyah  (kosmos)  merupakan
tanda-tanda untuk memahami  sunatullah.  Ayat  juga
berarti  alaqah (hubungan  atau  keterkaitan)  yang
memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah
petunjuk  siapa  yang  menciptakan-Nya,  keagungan-
Nya,  dan  hikmah-Nya.  Orang  yang  memiliki  akal
sehat akan menemukan makna tersebut.

Dzikir  tidak  akan  membuahkan  ketenangan  hati
kecuali jika dibarengi dengan cara berpikir yang sehat
(al-fikru  as-salim) dengannya  ia  bisa  memahami
sunatullah.  Sedangkan  orang-orang  yang
menggunakan cara berpikirnya dengan cara khurafat
dan menolak sunatullah dia tidak akan mencapai janji
ilahi  dari  pertolongan,  kemenangan  sempurna
(tamkin) dan izah. Inilah makna firman Allah ta’ala:
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رُونَ َّ الَّذِيَن يَذْكُرُونَ ………. وَيَتَفَك
“Orang-orang yang berdzikir…….. dan berfikir.”

Yang menghasilkan pengakuan:

مَا خَلَْقَت هَٰذَا بَاطِلًا
Inilah  yang  disebut  seseorang  faqih;  mendapatkan
bashirah pengetahuan alam syahadah dan juga alam
ghaib.  Dia  memantau  pergerakan  alam ghaib  untuk
memelihara pergerakan alam nyata.

Rasa  penanggungan  Allah  dalam hati  bisa  terwujud
dengan  mengenal  qudrah-Nya  (kekuasaan-Nya).
Mengenal  qudrah  Allah  tidak  bisa  kecuali  dengan
mengerti  makhluk-Nya;  caranya  dengan  tafakur,
pengamatan,  menganalisis,  pengembaraan dan studi.
Mereka inilah yang disebut ulil albab.

Mengapa kekafiran walaupun memiliki kekuatan yang
melebihi kaum mukminin dapat dikalahkan? Karena
mereka  kaum  yang  la  yafqahun (tidak  faqih,  tidak
memahami). Mereka bukan golongan ulil albab seperti
firman Allah:

يَغْلِبُوا َصابِرُونَ  عِشْرُونَ  مِنْكُْم  يَكُْن  ْن  ِإ�  ۚ الْقِتَاِل  عَلَى  الْمَُؤْمِنِينَ  حَرِِّض  بِيُّ  َّ الن هَا  ّيُ Fُأ يَا 
هُْم قَوْمٌ لَا يَْفقَهُونَ ّنَ Fلْفًا مَِن الَّذِيَن َكفَرُوا بِْأ Fْن يَكُْن مِنْكُْم مِاِئَةٌ يَغْلِبُوا ُأ مِاَئَتَيْنِ ۚ وَِإ�

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk
berperang.  Jika ada dua puluh orang yang sabar di
antaramu,  niscaya  mereka  akan dapat  mengalahkan
dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang
yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat
mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan
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orang-orang  kafir  itu  kaum  yang  tidak  faqih.”  (Al-
Anfal: 65)

Maka,  hakikat pergulatan adalah antara kaum yang
faqih pada al-haq dari syariat dan sunatullah versus
kaum yang sesat tidak faqih syariat dan sunatullah.
Permusuhan  antara  ulil  albab versus  ad-dhalin
(orang-orang sesat).
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Hadits 40
Jalan Janah 
Sangat Luas 
Jangan 
Menyempitkannya



َ قَام وََأ8 وَرَُسولِهِ  هِ  َّ بِالل آمََن  مَْن  قَاَل  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  بِيِّ  َّ الن عَْن  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ8 عَْن 
ْو َأ8 هِ  َّ ةَ هَاجَرَ فِي َسبِيِل الل َّ َن اْلج ْن يُْدِخلَهُ  َأ8 هِ  َّ ا عَلَى الل َحّقً لَاةَ وََصامَ رَمََضانَ كَانَ  الّصَ
اَس بِذَلَِك قَاَل ِ̄إّنَ فِي َّ فَلَا نُنَبُِّئُ الن هِ َأ8 َّ َّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَُسوَل الل ْرِضهِ ال جَلََس فِي َأ8
بَيْنَ َكمَا  بَيْنَهُمَا  مَا  دَرََجتَيْنِ  َسبِيلِهِ كُّلُ  فِي  لِلْمُجَاهِدِيَن  هُ  َّ الل هَا  عَّدَ َأ8 دَرَجَةٍ  مِاَئَةَ  ةِ  َّ َن اْلج
ِ ة َّ َن اْلج عْلَى  وََأ8 ةِ  َّ َن اْلج ْوَسُط  َأ8 هُ  َّ فَِ̄إن الْفِرْدَْوَس  فَسَلُوهُ  هَ  َّ الل لْتُمُ  َسُأ8 فَِ̄إذَا  ْرِض  وَاْلَأ8 مَاءِ  الّسَ

ةِ َّ َن ْنهَارُ اْلج رُ َأ8 ْحمَِن وَمِنْهُ تَفَّجَ َّ وَفَوْقَهُ عَْرُش الر
Dari  Abu  Hurairah  dari  Nabi  shallallahu
‘alaihi  wasallam,  beliau  bersabda:
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan rasul-
Nya, mendirikan shalat, dan shaum pada bulan
Ramadhan,  maka  Allah  berkewajiban
memasukkannya  kedalam  surga,  baik  ia
berhijrah  fi  sabilillah  atau  duduk  di  tempat
tinggalnya  kampung  ia  dilahirkan.” Para
sahabat  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  tidak
sebaiknyakah  kami  mengabarkan  orang-orang
tentang  hal  ini?” Nabi  malahan  menjawab:
“Dalam  surga  terdapat  seratus  derajat  yang
Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalan-
Nya,  yang  jarak  antara  setiap  dua  tingkatan
bagaikan  antara  langit  dan  bumi,  maka  jika
kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus,
sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah
dan paling tinggi. Di atasnya terletak Arsy Ar-
Rahman,  dan  daripadanya  sumber  mata  air
sungai surga memancar.” (Al-Bukhari)

Islam adalah  din  milik  Rabbul  ’alamin  bagi  seluruh
manusia  beriman  yang  kuat  maupun  yang  lemah.
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Allah ta’ala melapangkan jalan yang mudah bagi siapa
saja yang ingin membawa syariat ini.

Jika dosa kita menggunung, jangan putus asa karena
Allah membuka pintu ampunannya siang dan malam.
Ar-Rahman  membuka  tangan-Nya  di  malam  hari
untuk memberi ampunan hamba-Nya yang berdosa di
siang hari. Ar-Rahman membuka tangannya di siang
hari  untuk  memberi  ampunan  bagi  hamba  yang
bermaksiat di malam hari. Sekalipun kita melakukan
dosa seratus kali atau lebih dalam sehari Allah tetap
membuka pintu taubat.

Andai  kita  mendatangi  Rabb  kita  dengan  sepenuh
bumi  dosa  kemudian  beristighfar,  kita  akan
menemukan Rabb kita  Maha Pengampun lagi  Maha
Penyayang. Andai kita membunuh seratus nyawa yang
mashum (terlindungi  darahnya),  kemudian memohon
ampunan,  Allah  akan  membahagiakan  kita  dan
mendatangi kita lebih cepat dari kita mendatangi-Nya.
Telah  disebutkan  dalam  hadits,  seorang  Bani  Israil
yang  melakukan  kejahatan  diampunkan  dosanya
karena memberi minum anjing yang kehausan.

Sebab  itu  bukalah  pintu  dan  jangan  menyempitkan
jalan yang Allah buat lapang sedang Allah membuka
kitabnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim:

ّٰه الرّحمن الرّحيم بسم الل�
Jika datang pada kalian orang seperti  Dhomam Abu
Tsalabah  yang  mengatakan:  Demi  Allah  aku  tidak
akan  menambah  dan  mengurangi  dari  shalat  wajib,
zakat yang ditentukan, shoum ramadhan dan berhaji
maka sampaikan:
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ُأفلح ودخل الجنّة ِإن صدق
“Dia  akan  bahagia  dan  masuk  janah  jika  dia  jujur
dengan amalannya.”

Jika  datang  padamu  seperti  istri  Shofyan  bin  Al-
Muathal  yang mengeluhkan perihal  suaminya sering
terlambat shalat subuh, katakan:

َ ْو نَام Fُأ حَدُكُْم َصلَاةً  Fُأ ذَا نَسِيَ  فَِإ� الْيَقَظَةِ  يُط فِي  ْفرِ َّ الت مَا  َّ ن ِإ� يٌط  تَْفرِ وِْم  َّ الن لَيَْس فِي  هُ  َّ ن ِإ�
ذَا ذَكَرَهَا عَْنهَا فَلْيَُصلِّهَا ِإ�

"Sesungguhnya  dalam  tidur  tidak  ada  peremehan.
Peremehan  itu  hanya  ketika  terjaga.  Apabila  salah
seorang  kalian  lupa  shalat  atau  tertidur,  shalatlah
ketika ingat. (At-Tirmidzi)

Banyak-banyaklah  mengatakan:  Tidak  mengapa,
karena orang-orang yang menyanyangi akan disayangi
Ar-Rahman.

Janganlah menyempitkan segala sesuatu karena Allah
akan menyempitkan kita. Jangan memberatkan pada
manusia  karena  kelakuan  kita  akan  menjadi  ujian
berat bagi manusia. Jika datang pada kita orang yang
sedang  terbakar  semangat  sesaat,  arahkan  dengan
nasihat yang lurus. Jika datang orang meminta donasi
berikanlah maka kita akan mendapatkan pahala. Din
ini  menerima  apa  yang  dilakukan  oleh  manusia
meskipun sedikit dan memberi pahala tambahan bagi
yang ingin beramal lebih. Sebab pergulatan ini adalah
antara manhaj Allah melawan manhaj setan dan bala
tentaranya.
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ٌ عَلِيم هُ  َّ وَالل  ۗ عَلَيْكُْم  وَيَتُوَب  قَبْلِ�كُْم  مِْن  الَّذِيَن  ُسنَنَ  يَهْدِيَكُْم  َ و ل�َكُْم  لِيُبَيِّنَ  هُ  َّ الل ِيدُ  يُر
ٌ حَِكيم

“Allah  hendak  menerangkan  (hukum  syari’at-Nya)
kepadamu,  dan  menunjukimu  kepada  jalan-jalan
orang  yang  sebelum kamu (para  nabi  dan  shalihin)
dan (hendak)  menerima taubatmu.  Dan Allah  Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa: 26)

ْن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا Fهَوَاِت ُأ بِعُونَ الشَّ َّ ِيدُ الَّذِيَن يَت ْن يَتُوَب عَلَيْكُْم وَيُر Fِيدُ ُأ هُ يُر َّ وَالل
“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-
orang  yang  mengikuti  hawa  nafsunya  bermaksud
supaya  kamu  berpaling  sejauh-jauhnya  (dari
kebenaran).” (An-Nisa: 27)

Manhaj  Allah  adalah  Allah  memberi  petunjuk,
memberi  taubat  dan  meringankan  beban  karena
manusia  makhluk  yang  lemah.  Sedangkan  manhaj
setan adalah syahwat dan jauh dari al-haq.

Dari hadits ini terdapat manhaj dakwah dan interaksi
pada  manusia  yaitu;  ajarkan  kewajiban  setelah  itu
ajarkan tingkatan derajat amal. Tanamkan dalam hati
mereka  ar-raja (berharap)  dan  kesemangatan  untuk
terus  beramal.  Pahamkan  bahwa  jihad  merupakan
pintu  masuk  janah  Firdaus  yang  atapnya  Arsy  Ar-
Rahman,  tempat  mata  air  seluruh  janah  berasal.
Sebagaimana  dari  tangan  mujahidin  memancar
kebaikan-kebaikan di dunia, dari perbuatan merekalah
hati dan hidayah menyebar seperti firman Allah:

عَلَى ذُْو فَْضٍل  اللّٰهَ  وَلٰ�ِكّنَ  اْلاَْرُض  َّفَسَدَِت  ل ِبَعٍْض  ب بَعْضَهُْم  اَس  َّ الن اللّٰهِ  دَفُْع  وَلَوْلَا 
الْعٰلَمِيْنَ
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“Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia
dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini.
Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-
Nya) atas seluruh alam.” (Al-Baqarah: 251)
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Hadits 41
Berharap Janah



ّ!هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَ قاََل الل" َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ بِيِّ َصلَّى الل َّ هُ عَنْهُ عَْن الن َّ َيْرَةَ رَضِيَ الل بِي هُر عَْن َأ8
ْت وَلَا َُأذٌُن سَمِعَْت وَلَا َخطَرَ عَلَى قَلِْب اِلح�ِينَ مَا لَا عَيٌْن رََأ8 عْدَْدُت لِعِبَادِي الّصَ َأ8
ةِ َّ قُر مِْن  لَهُْم  َُأْخفَِي  مَا  نَْفٌس  تَعْلَمُ  فَلَا   ﴿ ِشْئْتُمْ  ِ̄إْن  ِ̄إقْرَُؤُْوا  َيْرَةَ  هُر بُوْ  َأ8 قَاَل  بَشَرٍ 

عْيُنٍ﴾ َأ8
“Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  dari
Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam,  Allah
tabaraka  wa  ta’ala  berfirman:  “Aku  telah
menyiapkan bagi  hamba-hambaku yang shalih
sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum
pernah  didengar  telinga  dan  tidak  pernah
terlintas  dibenak  manusia.” Abu  Hurairah
berkata:  “Bacalah  (firman  Allah):  ‘Tak
seorangpun  mengetahui  berbagai  nikmat  yang
disembunyikan  bagi  mereka,  yang  indah
dipandang.’” (Al-Bukhari)

Di atas hidangan mulia ini berakhir perjalanan penuh
debu  beronak  duri.  Di  meja  tersebut  akhir  dari
perjalanan  kafilah  yang  kenyang  serangan  makar
musuh.  Banyak  di  antara  mereka  terluka  bahkan
terbunuh  akibat  serbuan  bertubi-tubi  dari  seluruh
arah mata angin.

Kafilah  ini  melangkah  dengan  perut  kosong,
sedangkan  singa  predator  dan  anjing-anjing
mengelilingi  mereka  ingin  melahapnya
menjerumuskan pada dunia. Mereka tetap melangkah
sabar  terengah-engah,  dalam  hati  mereka
menggumam:  “Waktu  istirahat  saat  bertemu  Ar-
Rahman.”
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Sekarang  waktunya  mereka  menerima  balasan  dari
Allah  ta’ala dan  merasakan  kenikmatan  abadi.
Rombongan  tersebut  telah  bersungguh-sungguh
seteguh  gunung,  ruh  mereka  naik  meninggi  dengan
doa:

لِمِيْنَۙ ةِ وََنجِّنِْي مِْن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِٖه وََنجِّنِْي مَِن الْقَوِْم الّظٰ َّ َن رَّبِ ابِْن لِْي عِنْدَكَ بَيْتًا فِى اْلج
“Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di
sisi-Mu  dalam  janah  dan  selamatkanlah  aku  dari
Fir‘aun  dan  perbuatannya,  dan  selamatkanlah  aku
dari kaum yang zalim.” (At-Tahrim: 11)

Apakah terdapat sebuah buku yang tidak diharumkan
isinya tanpa menyebut mengenai janah? Majelis yang
dimuliakan tanpa menyebut  janah?  Bukankah janah
yang  membuat  musafir  sibuk  hatinya  memikirkan
segala  kenikmatan  sehingga  dia  bisa  melupakan
segala  penatnya?  Bukankah  mengingat  janah  yang
membuat  ia  melupakan  luka-luka  cambukan  algojo,
luka  borgol  penjara  dan  injakan  sepatu  pasukan
bersenjata?

Bukankah  janah  yang  membuat  seseorang  bangkit
dari  tidur  kemudian berdiri  bermunajat  pada Maula
yang  ia  cintai?  Bukankah  janah  yang  memotivasi
seseorang  menerjang  barisan  musuh  menerobos
kengerian?  Bukankah  janah  yang  meringankan  rasa
sakit  karena  hijrah  meninggalkan  anak-anak  dan
negeri?  Bukankah  janah  yang  membuat  mata  ini
menangis  menahan  rindu?  Bukankah  janah
kenikmatan  indah  yang  membuat  hati  tidak  tamak
pada hidangan dunia memilih berpuasa dengan sabar?

Di  janah  tempat  berkumpulnya  orang-orang  yang
saling  mencintai  bersama  Allah  ta’ala Rabb  yang
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mereka cintai. Rabb yang selalu mereka sebut dalam
dzikir sepanjang perjalanan di dunia padahal mereka
hanya melihat ayat-ayat-Nya saja. Sekarang waktunya
disingkap  tabir  agar  perindu  dapat  mendapat
kenikmatan melihat Rabb yang mereka cintai.

ٌ َّبِهَا نَاظِرَة لَىٰ ر وُُجوهٌ يَوْمًَئِذٍ نَاضِرَةٌ ِإ�
“Wajah-wajah  pada  hari  itu  berseri-seri.  Kepada
Rabbnya mereka melihat.” (Al-Qiyamah: 22-23)

Inilah  janah  yang  memisahkan  antara  ruh  buruk
dengan  ruh  yang  baik.  Ruh  buruk  tercampakkan
karena  ridha  dengan  kerendahan  dan  menerima
kesenangannya disegerakan serta lalai dari janji-janji
kesenangan  nan  abadi.  Tetapi  ruh  yang  baik  ialah
yang bersabar  dengan perkara-perkara yang dibenci.
Berlalu dengan kesabaran di atas kesabaran.

Yakinilah,  segala  kenikmatan  janah  sedang
menunggu. Tugas kita hanyalah bersungguh-sungguh
mencari  perbekalan.  Allah  tidak  akan  menyelisihi
janji-Nya.

.سبحانك اللهم وبحمدك، ُأشهد ُأن لا ِإله ِإلا ُأنت ُأستغفرك وُأتوب ِإليك

صْرًا َكمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيَن نَا وَلَا تَحْمِْل عَلَيْنَا ِإ� َّ ب َ نَا ۚ ر ْخطَْأ/ Fْو ُأ Fْن نَِسينَا ُأ نَا لَا تَُؤَاِخْذنَا ِإ� َّ ب َ ر
نَْت Fا وَاْغفِرْ لَنَا وَاْرحَمْنَا ۚ ُأ َّ نَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا َطاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاْعُف عَن َّ ب َ مِْن قَبْلِنَا ۚ ر

يَن مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوِْم الْكَافِرِ

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika
kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami,

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
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orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami
memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami;
dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami,
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 
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