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Ucapan Terima Kasih

Amah

Semoga Allah ta’ala senantiasa menjagamu dan

memeliharamu



Nasihat Perpisahan
ُ هَ يَغْفِر َّ ّنَ الل هِ ۚ ِإ� َّ نْفُسِهِْم لَا تَْقنَطُوا مِْن رَْحمَةِ الل سْرَفُوا عَلَٰى َأ% قُْل يَا عِبَادَِي الَّذِيَن َأ%

ُ ِحيم َّ هُ هُوَ الْغَفُورُ الر َّ ن نُوَب جَمِيعًا ۚ ِإ� الذُّ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui

batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya

Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Az-Zumar: 53)

ا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ لَّ هِ ِإ� َّ ُس مِْن رَْوِح الل هُ لَا يَيَْأ% َّ ن هِۖ  ِإ� َّ ُسوا مِْن رَْوِح الل وَلَا تَيَْأ%

Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,

melainkan kaum yang kafir. (Yusuf: 87)



Daftar Isi

Abu Thalhah Al-Anshary Suami Umu Sulaim.................1
Betapa Ajaib Dien ini............................................................1

Suka Bersedekah...........................................................................2
Kuat Beribadah..............................................................................5
Jihad Fisabilillah............................................................................6

Biarkan Abu Thalhah yang Memanah................................8
Pelajaran Olahraga Bagi Siswi...........................................11
Istri tidak Bisa Membuat Teh.............................................12

Anas radhiyallahu anhu di Bashrah.............................13
Madrasah Hadits di Bashrah..............................................16
Aku Semai Tanaman untuk Kalian yang Hanya Dajal yang
Bisa Mencabutnya...............................................................22
Murid dari Muridnya Anas radhiyallahu anhu..................23
Melihat pada Buku-buku Biografi.....................................27
Karamah Anas radhiyallahu anhu......................................28
Dimanakah Hati yang Masih Hidup?................................29
Setiap Malam Aku Bermimpi Kekasihku..........................31
Orang Paling Baik Shalatnya dalam Safar maupun 
Muqim..................................................................................32
Bantu Kami Wahai Badwi!..................................................35
Maka Kami Kabulkan Baginya...........................................36



Abu  Thalhah  Al-Anshary  Suami  Umu
Sulaim
Telah  kami  kisahkan,  Abu  Thalhah  ingin  melamar  Umu
Sulaim setelah kematian suaminya terdahulu, Malik, yang
terbunuh  dalam  keadaan  musyrik.  Namun  Umu  Sulaim
menolak  lamarannya  kecuali  bila  Abu  Thalhah  sanggup
membayar mahar termahal sepanjang sejarah. yaitu mahar
Islam, dien Allah Rabb semesta alam.
Umu  Sulaim  mengajak  diskusi  dan  mengajaknya  masuk
Islam  setelah  menerangkan  kebatilan  kesyirikan.  Beliau
menyindir,  bagaimana  orang  berakal  bisa  menyembah
patung  yang  dipahat  oleh  seniman.  Bagaimana  bisa
menyembah  patung  yang  dipahat  oleh  Bani  Fulan.
Kemudian Allah  melapangkan dada Abu Thalhah  masuk
Islam. Setelah masuk Islam, indah sekali ke-islamannya.

Betapa Ajaib Dien ini
Pasca  keislamannya,  Abu  Thalhah  radhiyallahu  anhu
memiliki  tiga  keutamaan yang sangat  agung dan besar,
yaitu:

1. Beliau termasuk mujahidin fisabilillah jalla wa alla.
2. Beliau  radhiyallahu anhu termasuk ahli ibadah. Maka

beliau  mengumpulkan  keutamaan  jihad  dan  ibadah
lainnya.
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3. Beliau  termasuk  golongan  orang  yang  suka
bersedekah.

Suka Bersedekah
Bahasan ini aku mulai dari nomor ketiga, yaitu berkaitan
dengan  sedekah.  Telah  disebutkan  dalam  Shahihain,
Shahih  Imam  Al-Bukhari  dan  Shahih  Imam  Muslim,  dari
hadits  Malik  dari  Ishak  bin  Abdullah  bin  Abu  Thalhah.
Sesungguhnya  dia  mendengar  Anas  bin  Malik
radhiyallahu anhu berkata:
ِ لَيْه ْموَالِهِ ِإ� َحّبُ َأ% نَْصارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِْن َنخٍْل ، وَكَانَ َأ% ْكثَرَ الَأ% بُو َطلْحَةَ َأ% كَانَ َأ%
مَ َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوُل  وَكَانَ   ، المَْسِجدِ  مُْستَْقبِلَةَ  وَكَانَْت   ، بَيْرُحَاءَ 
ا َُأنْزِلَْت هَذِهِ الآيَةُ : } لَْن َّ نٌَس : فَلَم يَْدخُلُهَا وَيَشْرَُب مِْن مَاءٍ فِيهَا َطيٍِّب ، قَاَل َأ%
ِ هُ عَلَيْه َّ هِ َصلَّى الل َّ لَى رَُسوِل الل بُو َطلْحَةَ ِإ� ونَ { قَامَ َأ% ُّ ا ُتحِب َّ ى تُنْفِقُوا مِم َّ َّ َحت تَنَالُوا البِر
َّ البِر تَنَالُوا  لَْن  يَقُوُل : }  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  هَ  َّ الل ّنَ  ِإ�  ، هِ  َّ الل فَقَاَل : يَا رَُسوَل  مَ  َّ وََسل
، هِ  َّ لِل َصدَقَةٌ  هَا  ّنَ وَِإ�  ، بَيْرُحَاءَ  لَيَّ  ِإ� ْموَالِي  َأ% َحّبَ  َأ% ّنَ  وَِإ�  } ونَ  ُّ ُتحِب ا  َّ مِم تُنْفِقُوا  ى  َّ َحت
هُ ، قَاَل : َّ رَاكَ الل هِ َحيُْث َأ% َّ هِ ، فََضعْهَا يَا رَُسوَل الل َّ هَا وَذُْخرَهَا عِنْدَ الل َّ ْرُجو بِر َأ%
مَاٌل ذَلَِك   ، رَاِبحٌ  مَاٌل  ذَلَِك   ، َبخٍ   : مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوُل  فَقَاَل 
بُو َأ% فَقَاَل  َبِينَ  قْر الَأ% فِي  َتجْعَلَهَا  ْن  َأ% رَى  َأ% نِّي  وَِإ�  ، ُلَْت  ق مَا  سَمِعُْت  وَقَْد   ، رَاِبحٌ 

ِ بِهِ وَبَنِي عَمِّه قَارِ بُو َطلْحَةَ فِي َأ% هِ ، فَقَسَمَهَا َأ% َّ فْعَُل يَا رَُسوَل الل َطلْحَةَ : َأ%
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"Adalah  Abu  Thalhah  merupakan  penduduk  anshar
terkaya karena kebun kurmanya. Dan kebun yang paling
dicintainya  yaitu  kebun  Bairiha  yang  terletak  di  depan
masjid. Rasulullah  sering sekali  memasuki  kebun itu  dan
meminum  dari  mata  airnya  yang  menyegarkan.  Anas
berkata: Ketika turun ayat ini:

ونَ ُّ ا ُتحِب َّ ٰى تُنْفِقُوا مِم َّ َّ َحت لَْن تَنَالُوا الْبِر
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang
sempurna),  sebelum  kamu  menafkahkan  sebagian  harta
yang kamu cintai.” (Ali-Imran: 92)1

Abu  Thalhah  langsung  berdiri  menemui  Rasulullah
shalallahu  ’alaihi  wasallam  menyampaikan:  Wahai
Rasulullah!  Sesungguhnya  Allah  tabaraka  wa  ta’ala
berfirman:

ونَ ُّ ا ُتحِب َّ ٰى تُنْفِقُوا مِم َّ َّ َحت لَْن تَنَالُوا الْبِر

1 Makna ayat ini bahwa manusia tidak akan mencapai derajat kebajikan sampai dia menginfakkan yang
ia cintai. Infak fisabillah  terbagi  dua:  Pertama;  Menginfakkan sebagian harta milikmu,  merupakan
bentuk  infak yang biasa  dilakukan. Tentu  saja  tanpa diragukan ini  termasuk  ibadah  yang agung.
Kedua; Kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Amalan ini lebih agung dari yang pertama sebab
harta yang dicintai itu seperti firman Allah, “Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang
berlebihan.” (Al-Fajr:  20).  Maka  manusia  tidak  akan  mencapai  derajat  kabajikan  sampai  dia
menginfakkan  harta  yang  dia  cintai,  kami  memohon  pada  Allah  agar  menjadikanku  dan  kalian
bersama mereka.
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“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang
sempurna),  sebelum  kamu  menafkahkan  sebagian  harta
yang kamu cintai.”
Dan sesungguhnya kebun Bairiha merupakan harta yang
paling aku cintai,  sesungguhnya aku sedekahkan karena
Allah. Aku memohon kebaikannya dan ketundukan disisi
Allah. Manfaatkanlah wahai Rasulullah terserah yang Allah
inginkan.  Anas  berkata:  Bersabda  Rasulullah  shalallahu
’alaihi  wasallam: Bah, itu harta yang menguntungkan, itu
harta  yang  menguntungkan.  Aku  telah  mendengar
perkataanmu. Namun aku melihat sepertinya lebih baik itu
engkau  sedekahkan  untuk  kerabat-kerabatmu.  Abu
Thalhah berkata: Baik akan aku lakukan wahai Rasulullah.
Maka  Abu  Thalhah  membagi  kebun  itu  pada  kerabat-
kerabatnya dan anak-anak pamannya."  (Dikeluarkan oleh
Al-Bukhari  dalam  Shahihnya,  Kitab  Az-Zakat  Bab  Zakat
pada kerabat No 1461).
Maka beliau  radhiyallahu anhu membagi kebun itu pada
kerabat-kerabatnya,  diantaranya kepada Ubay bin Ka’ab,
Hasan  bin  Tsabit.  Sedang  Anas,  perawi  hadits  ini,
merupakan  kerabat  terdekat  Abu  Thalhah.  Anas  adalah
anak  istri  dan  anak  sambungnya.  Tetapi  Anas  tidak
mendapat bagian kebun tersebut.
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Kemungkinan  Abu  Thalhah  hanya  memberinya  dalam
bentuk uang. Ia ingin kebun yang dicintainya itu jauh dari
dirinya dan kerabat terdekatnya. Sebab itu beliau berkata
kepada  Rasulullah  shalallahu  ’alaihi  wasallam,
“Manfaatkanlah  wahai  Rasulullah  terserah  yang  Allah
inginkan.”
Maka beliau shalallahu ’alaihi wasallam bersabda: “Bah, itu
harta  yang  menguntungkan,  itu  harta  yang
menguntungkan. Namun aku melihat sepertinya lebih baik
itu engkau sedekahkan untuk kerabat-kerabatmu.”
Inilah  sekilas  kisah  mengenai  kedermawanan  Abu
Thalhah.

Kuat Beribadah
Disebutkan  bahwa  Abu  Thalhah  Al-Anshary,  konsisten
melakukan puasa setelah wafatnya Nabi  shalallahu ’alaihi
wasallam selama 40 tahun lamanya. Beliau tidak berbuka
kecuali dalam safar atau sakit.
Telah  dimaklumi  bahwa,  puasa  terus  menerus  tanpa
berbuka tidak diperbolehkan. Puasa setahun penuh tidak
diperbolehkan. Dia harus berbuka di waktu-waktu tertentu
yang  telah  dimaklumi.  Islam  melarang  puasa  setahun
penuh, padahal puasa merupakan amalan yang utama.
Rasulullah shalallahu ’alaihi wasallam bersabda:
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ً يفطر يوما َأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً و
“Puasa  paling  utama  di  sisi  Allah,  puasa  Dawud
alaihissalam.  Yaitu  puasa  sehari  dan  berbuka  sehari.”
(Dikeluarkan oleh Al-Bukhari Kitab Hadits-hadits Nabi Bab
Shalat  yang  Paling  dicintai  disisi  Allah  adalah  Shalat
Dawud  dan  Puasa  yang  paling  dicintai  kepada  Allah
adalah puasa Dawud No 3420, Muslim Kitab Puasa 1159 ).
Singkatnya,  Abu  Thalhah  Al-Anshary  memperbanyak
puasa dan kemungkinan puasa Dawud.

Jihad Fisabilillah
Abu Thalhah radhiyallahu anhu merupakan salah satu dari
panglima mujahidin. Telah disebutkan dalam hadits shahih
dari  Hamad  bin  Salamah  dari  Tsabit  dari  Anas
sesungguhnya  Rasulullah  shalallahu  ’alaihi  wasallam
bersabda:

لصوت َأبي طلحة َأشد على المشركين من فئة
“Sesungguhnya  teriakan  Abu  Thalhah  dalam  sebuah
batalyon  tempur  sangat  menggetarkan  regu-regu
musyrikin.” (Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Mukatsirin
minashahabah, Musnad Anas bin Malik No 13105).
Disebutkan dalam hadits lainnya, tetapi dhaif:
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لِْف رَجٍُل َيِْش خَيْرٌ مِْن َأ% بِي َطلْحَةَ فِي اْلج لََصوُْت َأ%
“Sungguh  teriakan  Abu  Thalhah  dalam  sebuah  pasukan
tempur lebih  baik dari  seribu prajurit.” (Dikeluarkan oleh
Al-Hakim  dalam  Al-Mustadrak,  Kitab  Marifah  Shahabah
radhiyallahu anhum Bab Manaqib Abu Tahlhah  Zaid bin
Salh Al-Anshary radhiyallahu anhu No 5503).
Dimaklumi  bahwa  teriakan  dalam  medan  perang
membuat gentar musuh. Zaman dahulu, suara dentingan
pedang-pedang  merupakan  suatu  yang  mengerikan.
Seperti  kita  mendengar  suara  ledakan  rudal  dan
tembakan, menimbulkan suatu kengerian yang hebat.
Suara Abu Thalhah dikenal menggoncang moril kaum
musyrikin. Pada perang Hunain, beliau telah membunuh
20 orang  musyrik  dan  mengambil  ghanimahnya. Beliau
termasuk salah  satu komandan agung mujahidin, seperti
pengakuan Nabi shalallahu ’alaihi wasallam

لصوت َأبي طلحة َأشد على المشركين من فئة
“Sesungguhnya  teriakan  Abu  Thalhah  dalam  sebuah
batalyon  tempur  sangat  menggetarkan  regu-regu
musyrikin.” (Dikeluarkan oleh Al-Humaid No 1236, Said bin
Mashur No 2898, Ahmad No 12095, Al-Hakim No 5504,
semuanya dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Ali bin Zaid
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bin Jad’an dari Anas. Ahmad juga meriwayatkan dari Yazid
bin Harun dari Hamad bin Salamah dari Tsabit dari Anas
No  13105.  Tetapi  ada  pula  jalur  dari  Abu  Syaibah  No
33423 dari Yazid bin Harun dari Hamad dari Ibnu Jad’an.
Ats-Tsaury  juga  meriwayatkan No 25,  riwayat  Ats-Tsaury
disebutkan pada hadits  As–Siry  bin  Harmalah,  Thabaqat
bin Saad 3/505, pada Al-Harits Al-Muthalibul Aliyah 4025,
Abu  Asy-Syaikh  dalam  Al-Amtsal  197,  Al-Hakim  5503,
semuanya  dari  jalan  Ats-Tsaury  dari  Abdullah  bin
Muhammad bin Uqail dari Jabir atau Anas. Lihat Maghazy
Al-Waqidy 1/342)

Biarkan Abu Thalhah yang Memanah
Ketika  beberapa  orang  Qurays  yang  baru  masuk  Islam
turut berangkat berperang menyerbu Hawazin, beberapa
di  antaranya  dari  Bani  Tsaqif.  Suku  ini  terkenal  ahli
memanah.  Sedangkan  Abu  Thalhah  radhiyallahu  anhu
juga seorang pemanah.
Maka ketika musuh mendekati kaum muslimin, Rasulullah
shalallahu  ’alaihi  wasallam memerintahkan  kepada  ahli
pemanah dari Qurays;

انثر كنانتك لابي طلحة
“Berikan  anak  panah  biarkan  Abu  Thalhah  yang
memanah!” (Abu Thalhah turut berperang bersama Nabi
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dalam perang Uhud, dikabarkan beliau juga berperang di
Badar dan Baiat Aqabah.)
Apabila  Abu  Thalhah  memanah,  Nabi  shalallahu  ’alaihi
wasallam mengikuti  tembakannya  sampai  ke  sasaran.
Kabilah  Hawazin  merupakan  kabilah  para  pemanah.
Mereka  menembaki  kaum  muslimin  dengan  panah.
Akhirnya  pasukan  kaum  muslimin  kocar-kacir  tersisa
Rasulullah  shalallahu ’alaihi wasallam dilindungi oleh Abu
Thalhah.
Ketika Umu Sulaim mengetahui  pasukan kaum muslimin
lari  dari  perang  beliau  berkata  kepada  Rasulullah
shalallahu ’alaihi wasallam:

عليه الله  -صلى  اللهِ  رَُسوُل  فَقَاَل   . بَِك  اْنهَزَمُوا  لَقَاءِ  الّطُ مَِن  بَعْدَنَا  مَْن  اقْتُْل 
ْحسََن ّنَ اللهَ قَْد َكفَى وََأ% وسلم- يَا َُأمَّ ُسلَيٍْم ، ِإ�

“Bunuh orang-orang Qurays yang baru masuk Islam yang
melarikan diri karena perbuatannya memecah pasukanmu!
Maka  Rasulullah  shalallahu  ’alaihi  wasallam  menjawab:
Cukuplah  Allah  sebagai  pelindung  dan  berbuat  baik.”
(Dikeluarkan oleh Muslim dalam Shahihnya Kitab Al-Jihad
was Sair 1809)
Abu  Thalhah  tetap  berperang  bersama  Nabi  shalallahu
’alaihi  wasallam hingga  wafatnya,  berperang  di  bawah
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komando Abu Bakar, Umar sampai keduanya wafat. Beliau
juga berperang di bawah komando Muawiyah, saat beliau
sudah tua renta. Sehingga anaknya berkata: “Cukup kami
saja yang berperang mewakili ayah.”
Tetapi Abu Thalhah menjawab: “Sesungguhnya Allah azza
wa jalla berfirman:”

انْفِرُوا ِخفَافًا وَثِقَالًا
“Berangkatlah  kamu  baik  dalam  keadaan  merasa  ringan
maupun berat.” (At-Taubah: 41)
Dengan  ayat  ini  beliau  menafsirkan,  kewajiban
berperang  dibebankan  pada  yang  tua  dan  muda.
Sehingga  meskipun  beliau  telah  renta,  Allah  tetap
memanggilnya berperang.
Berangkatlah  kesatria  mujahid  ini  Abu  Thalhah
radhiyallahu  anhu berperang.  Beliau  meninggal  ketika
perjalanan  menyeberangi  lautan  dalam  kapal  perang.
Kematian ini salah satu tanda husnul khatimah. Allah telah
mencabut  nyawanya  saat  beramal  shalih.  Kita  semua
memohon keutamaan ini pada Allah.
Setelah  meninggal,  pasukan  dalam  kapal  menunggu
hingga  melihat  pulau  untuk  menguburkannya.  Karena
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waktu Abu Thalhah meninggal, berada di tengah-tengah
samudera.
Jenazah  Abu  Thalhah  diikat  di  luar  kanan  badan  kapal
sampai masuk ke air laut. Mereka berencana mengikatnya
selama  tujuh  hari  sampai  menemukan  pulau.  Pada  hari
keenam, mereka melewati  pulau. Saat jenazahnya ditarik
kembali  untuk  dikebumikan,  jenazahnya  tidak  berubah
sedikitpun.
Abu  Thalhah  adalah  salah  seorang  sahabat  yang
temasuk panglima mujahidin, meninggal dalam jihad
fisabilillah jalla wa alla.

Pelajaran Olahraga Bagi Siswi
Sebelumnya  pernah  kita  bahas  kisah  Umu  Sulaim  yang
turut keluar berperang dengan perkataannya:

ِإن دنا مني َأحد من المشركين بقرت به بطنه
“Jika  seorang  musyrik  mendekatiku  akan  aku  robek
perutnya.”
Orang-orang  yang  memiliki  jiwa  tercela  menjadikan
dalil itu sebagai bentuk bolehnya ber-ikhtilat, menyeru
berkompetensi  dengan laki-laki  dan diberi  tanggung
jawab  manajerial  umum. Dahulu,  ada  seorang  wanita
yang  mula-mula  menulis  di  salah  satu  surat  kabar
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mempromosikan  pelajaran  olah  raga  di  sekolah  khusus
putri di negeri kami.
Tujuannya untuk merusak wanita. Kemudian setelah itu
mengajak perlombaan lari untuk wanita sehingga pahanya
menjadi  tersingkap.  Semua  kerusakan  ini  melalui  jalan
olah raga.
Penulis  tersebut  mengajak  sekolah  putri  harus  ada
pelajaran  olah  raga  dengan  alasan  karena  siswi-siswi  di
negeri kami gemuk. Sehingga supaya bisa lebih langsing
diperlukan pelajaran olah raga.
Sungguh tulisan orang itu tidak lebih berharga dari tinta
mencetak  kertas  koran.  Tinta  yang  digunakan  untuk
mencetak  lebih  mahal  dari  perkataannya dan pemikiran
yang dia tulis.
Pendapatku,  bila  wanita  itu  gemuk  justru  masuk  dapur.
Bila dia belum menikah, hendaknya membantu ibunya.

Istri tidak Bisa Membuat Teh
Kisah  ini  diceritakan oleh  Syeikh  Shalih  bin  Ghanim As-
Sadlan  hafizhahullah. Wanita  ini  menikah,  setelah  itu
suaminya  meminta  untuk  dibuatkan  segelas  teh. Lalu  ia
pergi  ke  dapur  tetapi  tidak  mengerti  bagaimana  cara
membuat teh. Syukurnya si suami bijak, ia menemuinya di
dapur lalu mengajari bagaimana membuat teh.
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Andai peristiwa tersebut terjadi pada kita, tentu akan kita
katakan padanya: “Pulanglah kamu pada keluargamu!”
Karena itu  saya  sampaikan kembali,  tugas  wanita  di
dapur  membantu  ibunya.  Setelah  menikah  dia
menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya.
Kegiatan  harian  tersebut  akan  mengurangi
kegemukan.

Anas radhiyallahu anhu di Bashrah
Kami  telah  menyinggung,  Anas  radhiyallahu  anhu
salah  satu  ulama  sahabat.2 Keutamaan  tersebut
merupakan kebaikan  dan keberkahan  pengasuhan  Umu
Sulaim radhiyallahu ta’ala anha. 
Kedudukan  Anas  ini  dikatakan  oleh  Adz-Dzahabi
rahimahullah dengan:  Imam,  mufti,  ahli  qiraah,  ahli
hadits  dan  perawi  Islam  (Sairul  Alam  An-Nubala
3/396). Itulah  lima  gelar  yang  disematkan  Imam  Adz-
Dzahabi rahimahullah pada Anas radhiyallahu anhu.
Gelaran  tersebut  karena  kebaikan-kebaikan  yang
dilakukan  oleh  Anas.  Seperti  telah  kami  sebutkan,

2 Tidak ada hubungan antara Anas bin Malik dengan Imam Malik bin Anas kecuali hanya hubungan 
Islam. Imam Malik adalah imam Madinah dari generasi tabiin (murid sahabat), wafat 179 H. Terdapat 
sahabat lainnya yang memiliki kemiripan nama yaitu Anas bin Malik Al-Ka’by Al-Qusyairy An-Najdy. 
Qusyair adalah kabilah dari Nejed Bani Amir bin Sha’sha’ah. Seperti telah kita sebutkan sebelumnya, 
Anas bin Malik adalah pelayan Rasul dari Anshar. Keduanya, yaitu Anas bin Malik Al-Qusyairy dan 
Anas bin Malik Al-Anshary tinggal di Bashrah.
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perolehan  ini  merupakan  hasil  yang  Allah  karuniakan
melalui perantara ibunya.
Dalam  Sunan  Abu  Dawud,  sesungguhnya  Rasulullah
shalallahu ’alaihi wasallam bersabda pada Anas:
“Wahai  Anas!  Sesungguhnya  manusia  menyebar
membangun  desa  dan  kota.  Dan  sesungguhnya  ada
sebuah kota disebut dengan Bashrah - atau Al-Bushairah-.
Jika  kamu  melaluinya  atau  memasukinya  hindarilah
perairannya,  pelabuhan-pelabuhannya,  pasar-pasarnya,
pejabat-pejabatnya.  Tetapi  hendaknya  kamu  berada
dipinggiran ujung kotanya. Sebab (tengah kotanya) adalah
kegelapan,  kesulitan  dan  kepayahan.  Orang-orang  yang
tinggal  di  tengah  kotanya  itu  menjadi  seperti  kera  dan
babi.”  (Dikeluarkan  oleh  Abu  Dawud  dalam  Sunannya,
Kitab Al-Malahim bab Penyebutan Bashrah 4307. Berkata:
menyampaikan  pada  kami  Abdullah  bin  Ash-Shabah,
menyampaikan  pada  kami  Abdul  Aziz  bin  Abdush
Shamad, menyampaikan pada kami Musa Al-Hanath. Aku
tidak mengetahuinya kecuali  yang disebutkan dari  Musa
bin Anas dari Anas bin Malik.)
Hadits ini ditujukan pada Anas. Memperingatkannya dari
perairan-perairan dan mewasiatkan untuk memilih tinggal
di  pinggiran  kota  paling  ujung.  Perairan  Bashrah  telah
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dikenal,  disanalah  muncul  Farqad  As-Sabakhi  seorang
tabiin.
Dalam hadits tersebut merupakan tanda nubuwat Nabi
shalallahu ’alaihi wasallam tentang kabar masa depan,
bahwa manusia akan membangun perkotaan. Di antara
kota  yang  akan  berdiri  yaitu  kota  Bashrah.  Kemudian
Rasulullah  memberikan  wasiat  khusus  pada  Anas  saja,
wasita ini tidak berlaku pada sahabat lainnya.
Setelah berlalunya waktu, kabar Nabi shalallahu ’alaihi
wasallam terbukti  dengan  rebutnya  wilayah-wilayah
dikuasai  oleh  kaum  muslimin. Pada  masa  Umar,
dibangunlah kota Bashrah yang merupakan kota pertama
yang dibangun dalam Islam. Ada pula yang mengatakan,
Kufah  dan  Bashrah  dibangun  bersamaan  kemudian
disusul kota-kota lainnya.
Kemudian  Anas  radhiyallahu  anhu tiba  di  Bashrah  lalu
bertempat tinggal. Menebarkan ilmu dan kebaikan. Allah
menjadikan dirinya memiliki manfaat yang agung. Orang-
orang  yang  menerima  periwayatannya  tersebar  dari
berbagai  daerah  dan jumlahnya sangat  banyak. Di  kota
Bashrah inilah beliau membangun madrasah hadits.
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Madrasah Hadits di Bashrah
Al-Mizi  rahimahullah menyebutkan;  lebih  dari  dua  ratus
orang  yang  meriwayatkan  hadits  dari  Anas  dan  belajar
dengannya  dan  mengambil  ilmunya.  Sebagian  belajar
ilmu  pada  Anas  sedang  yang  lainnya  mengambil
periwayatan hadits.
Murid-murid Anas yang paling utama yaitu:
1. Qatadah bin Diama As-Sadusi.
Beliau seorang buta tetapi  memiliki  hafalan paling kuat.
Beliau telah  meriwayatkan dari  Anas bin  Malik  sejumlah
313 hadits.3

Kemudian munculah Said bin Musayib rahimahullah ta’ala
yang digelari oleh Ali bin Al-Madini sebagai: Tabiin yang
paling luas ilmunya.
Said bin Musayib mengambil ilmu dari Anas, suatu ketika
ketika ia memohon belajar, Anas bertanya: Apakah kamu
hafal  semua yang aku katakan padamu? Dia  menjawab:
Iya. Anas kemudian berkata: Berdirilah!
Beliau  rahimahullah hafizh  Al-Quran. Pernah suatu ketika
meminta  pada  muridnya  Said  bin  Abi  Urubah  untuk
menyimak hafalannya: Simak untukku sebuah surat! Maka

3 Mereka yang meriwayatkan dari Qatadah yang paling banyak yaitu: Said bin Abi Urubah, Hisyam Ad-
Dastawai, Syubah dan Hamam. Lihat buku guru kami Ad-Dirasah Bisalasil Hadits, dekan Fakultas 
Hadits di universitas kami
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beliau melantunkan surat Al-Baqarah tanpa ada kesalahan
satu hurufpun (At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari 7/186).
2. Tsabit Al-Bunani.
Perawi yang tsiqah, setelah diteliti meriwayatkan dari Anas
237  hadits  (Murid  yang  terbanyak  meriwayatkan  dari
beliau: Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sulaiman bin
Al-Mughirah  Al-Qaisi).  Baliau  adalah  murid  yang  paling
dicintai  Anas  dengan  ucapannya:  Aku  mencintai  Tsabit
seperti aku senang dengan anak hewan ternak.
3. Humaid bin Abi Hamid Ath-Thawil.
Setelah diteliti meriwayatkan 260 hadits dari Anas (Murid-
muridnya yang paling banyak menerima hadits dari beliau
yaitu Ismail bin Jafar, Hamad bin Salamah dan Khalid bin
Al-Harits Al-Hujaimy).
4. Az-Zuhri.
Setelah  diteliti  meriwayatkan 98 hadits,  murid-murid  Az-
Zuhri telah dikenal.
5. Al-Hasan Al-Bashri.
Sangat terkenal di antara manusia sampai sekarang, beliau
selain meriwayatkan hadits dari Anas juga duduk sebagai
muridnya.
6. Ibnu Sirin.
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Beliau  adalah  murid  Anas  bin  Malik  yang  paling  utama
dari  kalangan  tabiin,  sampai-sampai  berwasiat  agar
Muhammd bin Sirin yang memandikan jenazahnya bila ia
nanti  meninggal.  Beliau  adalah  ulama  yang  sangat
terkenal dan ahli takwil mimpi.
Mendapat gelar “orang yang kuat beragama” dikarenakan
wara-nya.  Pernah  beliau  membeli  minyak  untuk  dijual
kembali,  karena  pekerjaan  beliau  pedagang.  Lalu
ditemukanlah bangkai tikus dalam minyak tersebut.
Dalam hadits Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Syihab Az-Zuhri
dari  Ubaidillah  bin  Abdillah  dari  Ibnu  Abbas  dari
Maimunah  sesungguhnya  Rasulullah  shalallahu  ’alaihi
wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh  mati  kedalam
minyak  samin.  Beliau  menjawab:  “Buang  tikus  itu  dan
buang minyak samin sekitarnya tadi. Lalu makanlah minyak
samin  sisanya.” (Shahih  Al-Bukhari  Kitab  Wudhu  Bab
Tentang Nanjis yang Jatuh pada Minyak Samin dan Air.)
Tetapi  karena  wara-nya,  Ibnu  Sirin  membuang  seluruh
minyak tersebut. Karena itulah dia digelari orang yang kuat
agamanya karena peristiwa tersebut.
Ibnu Sirin Mengungkap Mimpi Aneh.
Orang-orang berkata, apabila Ibnu Sirin ditanya mengenai
mimpi  dia  akan  menjawab  dengan  cepat.  Tetapi  jika
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ditanya tentang fatwa beliau berpikir  terlebih  dahulu. Ini
karena  wara’ dan rasa takutnya, padahal beliau termasuk
ulama senior.
Berikut beberapa mimpi yang ditafsirkan oleh Ibnu Sirin:
Seorang  laki-laki  menceritakan  mimpi  pada  Ibnu  Sirin:
“Sesungguh  aku  bermimpi  seakan-akan  aku  dan  budak
wanitaku  yang  berkulit  hitam  makan  duri  ikan  bersama
dalam satu piring.”
Lalu  Ibnu  Sirin  menjawab:  “Bila  berkenan  undang  saya
makan di rumahmu.”
“Baiklah,” jawabnya. Maka dia menyiapkan makanan dan
mengundannya.  Ketika  makanan  dihidangkan,  yang
menyiapkan  adalah  budak  wanita  berkulit  hitam  yang
rambutnya baru tersisir rapi.
Maka  Ibnu  Sirin  berkata  pada  laki-laki  tuan  rumah,
“Apakah  kamu  mendapat  masalah  dengan  budak
wanitamu ini?”
Ia menjawab, “Tidak.”
Ibnu  Sirin  berkata,  “Selesai  aku  makan  bereskan  piring-
piring oleh kamu sendiri lalu letakkan di kamar budakmu.”
Dibereskanlah  piring-piring  tersebut  lalu  masuk  kamar
untuk  meletakkan  piring.  Sejurus  kemudian  tuan  rumah
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berteriak keras, “Wahai Abu Bakar (Ibnu Sirin) demi Allah
ada laki-laki asing di sini!”
Berkata Ibnu Sirin, “Laki-laki inilah yang selingkuh dengan
budakmu  menyertai  keluargamu  selama  ini.”  (Tarikh
Damsyik 52/233)
Lihatlah pada takbir mimpi Ibnu Sirin, dan ini taufiq dari
Allah  azza  wa  jalla untuk  bagi  Ibnu  Sirin.  Karena  itulah
Anas berwasiat agar Ibnu Sirin memandikan jenazahnya.
Kisah  lainnya,  seseorang  menemuinya  berkata,  “Aku
bermimpi  melihat  merpati  menelan  permata  kemudian
keluar  lagi  tapi  menjadi  permata  yang  lebih  besar  dari
sebelumnya.  Lalu  ada  merpati  menelan  permata  tapi
keluarnya  menjadi  lebih  kecil.  Dan  ketiga  menelan
permata tapi keluarnya tetap sama besarnya.”
Ibnu Sirin menjawab, “Tafsir mimpimu yaitu: Merpati yang
menelan  permata  lalu  keluarnya  lebih  baik  dari
sebelumnya adalah Hasan Al-Bashri”
Hasan Al-Bashri  rahimahullah merupakan ulama balaghah
dan  bayan (bahasa). Karena itu dikatakan padanya: Kami
mendengar  perkataan  dari  orang  lain  tetapi  tidak  ada
yang  membekas  di  hati  seperti  perkataanmu.  Beliau
pernah  berkata: Tidak ada kesedihan kematian melebihi
kesedihan  kematian  anak. Maksudnya,  membayar  orang
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untuk meratapi kematian tidak akan merasakan kesedihan
keluarga yang ditinggal mati.
Beliau  adalah  alim,  ahli  ibadah  dan  mujahid,  kita
memohon Allah mendapat keutamaan sepertinya.
Berkata  Ibnu  Sirin,  “Sedangkan  merpati  yang
mengeluarkan  permata  yang  lebih  kecil  yaitu  aku
Muhammad bin Sirin.”
Ibnu  Sirin  juga  wara  dalam  meriwayatkan  hadits,  beliau
tidak mau meriwayatkan dengan mengganti  kalimat  lain
jika lupa. Sebab itu jika beliau ragu-ragu akan hafalannya
maka  meninggalkan  hadits  tersebut  sehingga  jumlah
periwayatannya berkurang.
Berkata  Ibnu  Sirin,  “Sedangkan  merpati  yang
mengeluarkan permata yang sama dengan yang ia makan,
dia adalah Qatadah manusia paling kuat hafalannya.”
Qatadah  mampu  hafal  hanya  dengan  mendengar  dan
perkataan  yang ia  dengar  sama persis  tidak  bertambah
atau berkurang. (Lihat Al-Ilal Biriwayah Abdullah 2395)
7. Az-Zuhri Perawi Islam.
Beliau salah satu murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
8. Yunus bin Ubaid.
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Beliau  juga  murid  Anas,  pengusaha  kaya  tetapi  sangat
wara.

Aku  Semai  Tanaman  untuk  Kalian  yang  Hanya
Dajal yang Bisa Mencabutnya
Dari  murid-murid  Anas  ini  tercetak  murid-murid  dari
generasi setelahnya. Perhatikan perkataan Baqiyuddin Bin
Mukhlid  Al-Qurthubi  Al-Hafizh  ketika  ia  berkata  kepada
sebagian murid-muridnya:
“Aku Semai Tanaman untuk Kalian yang Hanya Dajal yang
Bisa Mencabutnya.”
Yaitu,  ia  menyemai  di  Andalusia.  Apakah  ia  menyemai
tumbuhan? Bukan, tetapi yang ia semai ilmu hadits.
Seorang syeikh bernama Faishal Ali Mubarak rahimahullah
wafat sekitar 25 tahun lalu, beliau adalah  qadhi di ujung
selatan  Saudi.  Beliau  pernah  berkata:  “Aku  memiliki
semaian.”  Ia  katakan  pada  amir  (gubernur)  yang
menyangka syeikh memiliki tanaman kurma dan lainnya.
Padahal  yang  dimaksud  syeikh  dengan  semaian  adalah
murid-muridnya.  Pada  tahun-tahun  berikutnya,
serombongan orang berhaji  dan mengatakan: Ini adalah
murid-murid Faishal Ali Mubarak.
Jadilah kebaikan. Setiap orang tahu kamu akan mendapat
pahala.  Kamu  akan  mendapatkan  pahala  pada  setiap
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murid yang pandai. Maka Anas bin Malik -  wallahu alam -
menerima  pahala  dari  ilmu-ilmu  banyak  orang  sampai
detik ini.
Kita selalu mengulang-ulang perkataan: Berkata Anas bin
Malik  radhiyallahu anhu dari  Rasulullah  shalallahu ’alaihi
wasallam. Semua  itu  insya  Allah dalam  timbangan  Umu
Sulaim yang menyebabkan kebaikan ini semua.

Murid dari Muridnya Anas radhiyallahu anhu
Murid-murid  Anas  menghasilkan  murid  yang  lain
diantaranya:
1. Ayub As-Sahtiyani
Hasan  Al-Bashri  mengatakan  tentang  Ayub  muridnya:
Pemimpin para pemuda penduduk Bashrah adalah Ayub
As-Sahtiyani.
Beliau adalah orang yang sangat alim. Ditanyakan kepada
Imam  Malik  imam  penduduk  Madinah:  Bagaimana  bisa
engkau meriwayatkan dari Ayub As-Sahtiyani padahal dia
bukan penduduk negerimu?
Imam Malik hidup di Hijaz dari Madinah. Beliau menjawab:
Aku  melihat  setiap  disebut  nama  Rasulullah  shalallahu
’alaihi wasallam, mata Ayub As-Sahtiyani menjadi sembab.
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Dan  aku  melihatnya  seseorang  yang  takut  pada  Allah.
Karena itu aku meriwayatkan darinya.
2. Hamad bin Salamah
Suatu  ketika  beliau  bertanya  kepada  majlis:  Apa  yang
terjadi  seandainya  malaikat  maut  berdiri  didepan  pintu
rumahmu setelah ini untuk mencabut nyawamu?
Majlis  menjawab:  Tidak  bisa  lagi  berbuat  menambah
amalan karena tidak ada waktu lagi.
Beliau  menjawab:  Setiap  waktunya  digunakan  untuk
beramal ikhlas karena Allah, demi menaati Allah. Bila dia
harus  bekerja  untuk dunia  maka dia  akan mendapatkan
pahala  jika  niatnya  untuk  mencari  wajah  Allah.  Apabila
seseorang  beramal  tidak  untuk  mencari  wajah  manusia,
tetapi dia berinfak pada dirinya sendiri dan anak-anaknya,
tetap mendapat pahala karena niatnya yang baik tersebut.
Perkataan tersebut merupakan pemahaman yang sangat
mendalam pada firman Allah azza wa jalla tentang niatnya
Nabi shalallahu ’alaihi wasallam:

ُ وء نِيَ الّسُ عْلَمُ الْغَيَْب لَاْستَْكثَرُْت مَِن اْلخÐَيْرِ وَمَا مَّسَ وَلَوْ ُكنُْت َأ%
“Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku
membuat  kebajikan  sebanyak-banyaknya  dan  aku  tidak
akan ditimpa kemudharatan.” (Al-Araf: 188)

24



Beliau shalallahu ’alaihi wasallam bersabda: “Tentulah aku
membuat kebajikan sebanyak-banyaknya”
Perhatikanlah  pemahaman ulama ini  pada  ayat  tersebut
dengan pemahaman yang sangat rinci.
3. Hamad bin Zaid
Seoarang ahlul hadits tsiqah lagi tsabat.
Itulah  nama-nama  murid  dari  murid-muridnya  Anas
radhiyallahu  anhu yang  paling  utama,  kemudian  disusul
oleh  nama-nama lain  seperti:  Yahya bin  Said  Al-Qathan
dan Abdurrahman bin Mahdi. Keduanya merupakan ahlul
hadits yang tsiqah dan tsabat.
Keduanya memiliki murid bernama Ahmad. Abu Zurah Ar-
Razi  berkata  tentang  Ahmad:  Dia  menghafal  satu  juta
hadits.
Lalu ditanyakan pada Abu Zurah: Bagaimana engkau tahu
jika dia hafal satu juta hadits? Beliau menjawab: Aku telah
bermudzakarah dengannya.
Yaitu,  Abu  Zurah  pernah  menemui  Imam  Ahmad.  Lalu
Imam  Ahmad  tidak  mengerjakan  shalat  nafilah  dan
mempercepat  shalat  fardhunya. Beliau mengganti  waktu
untuk  shalat  nafilah  untuk  bermuzdakarah  dengan  Abu
Zurah. Pada  waktu  itu  Abu  Zurah  masih  muda. Dengan
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bermajlis  mudzakarah  membuat  ilmunya  kuat  dan
bertambah.  Sebaliknya  tanpa  majlis  mudzakarah
mengakibatkan ilmu seseorang bisa hilang atau lupa.
Imam  Ahmad  pernah  belajar  hadits  dengan  Yahya  bin
Said Al-Qathan dan Ibnu Mahdi.
Nama-nama murid yang lainnya yaitu: Ali bin Madini yang
oleh  Imam  An-Nasai  dikatakan:  Seakan-akan  dia
diciptakan untuk hadits. Perkataan ini mengandung pujian
karena  sebenarnya  manusia  diciptakan  untuk  beribadah
pada Allah. Maksud perkataan ini adalah pengakuan pada
keilmuan haditsnya.
Imam  Bukhari  rahimahullah pernah  berkata:  Aku  tidak
pernah kecil hati pada ulama siapapun kecuali dengan Ali
bin Madini.
Beliau katakan demikian disebabkan kedalaman ilmu Ali
bin Madini.
Al-Bukhari berkata: Saya hafal seratus ribu hadits shahih,
dan hafal seratus ribu hadits dhaif.
Inilah  Al-Bukhari,  hadits  dhaifpun  dia  hafal.  Ini  semua
merupakan buah  dari  tanaman yang disemai  oleh  Anas
bin  Malik  radhiyallahu  anhu yang  keutamaannya  adalah
hasil dari semaian ibunya Umu Sulaim radhiyallahu anha.
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Melihat pada Buku-buku Biografi
Saat  menusia  membuka  buku-buku  biografi  akan
menemukan  nama-nama:  fulan  Al-Halabi,  fulan  Ad-
Damsyiqi, fulan Al-Kufi, fulan Al-Bashri, fulan Al-Baghdadi.
Demikian  pula  kita  akan  menemukan  nama-nama  lain
seperti: fulan Al-Maki, fulan Al-Madini dan fulan Al-Mishri.
Tetapi  kita  tidak  menemukan  yang  bernama  fulan  An-
Najdi (dari negeri Nejed wilayah terluas di negara Saudi di
luar  Mekah  dan  Madinah  -pent).  Kita  tidak  menemukan
ulama  yang  hidup  pada  abad  ketiga,  keempat,  kelima,
keenam, ketujuh dan kedelapan yang berasal dari Nejed
kecuali sangat sedikit.
Namun,  Alhamdulillah sekarang kita dapati banyak sekali
ulama dari negeri Nejed. Bahkan sekarang negeri Nejed
menjadi negeri yang paling banyak ulamanya tatkala
Allah  azza  wa  jalla menjadikan  kebaikan  pada
Muhammad bin  Abdul  Wahab.  Bila  tidak,  selamanya
negeri ini tidak akan ada ulama. 
Nejed  adalah  wilayah  yang  ditinggalkan  oleh  manusia,
tidak ada agama dan tidak ada harta. Pada saat itu, bila
seseorang ingin menuntut ilmu, mereka akan berkelana ke
negeri-negeri  Islam.  Sedang  siapa  yang  menginginkan
dunia akan pergi ke Syam, Irak, Mesir atau Khurasan.
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Para  sahabat  telah  menyebar  dan  tinggal  di  banyak
negeri, tetapi mereka tidak mau tinggal di Nejed. Sebab
penduduknya  sangat  jarang.  Tetapi  kemudian  dengan
keutamaan Allah, negeri ini sekarang menjadi pusat ilmu.
Tatkala  Allah  menjadikan  kebaikan  pada  Syeikh
Muhammad  bin  Abdul  Wahab  yang  menyeru  dakwah
sendirian  kemudian  Allah  mendatangkan  pertolonganya
melalui  Muhammad  bin  Suud  rahimahumallah  ta’ala.
Alhamdulillah kemudian  lahirlah  para  ulama  sambung
menyambung setelah itu di negeri Nejed.

Karamah Anas radhiyallahu anhu
Tsabit Al-Bunani berkata: Pelayannya berkata pada Anas,
“Bumi telah kekeringan.”
Kemudian  Anas  mengenakan  selendangnya  lalu  keluar
menuju  padang  pasir,  lalu  shalat  dan  berdoa.  Allah
mengabulkan  doanya  jatuhkan  hujan  ke  bumi  sampai
penuh penampungan-penampungan air. Padahal saat itu
musim kemarau.
Maka  Anas  meminta  keluarganya  untuk  melihat  wilayah
yang terkena air hujan. Perintahnya, “Lihat wilayah mana
saja yang terkena hujan!” Ternyata hanya wilayah sekitar
kota Anas tinggal yang menerima hujan.
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Kisah ini juga terdapat dalam riwayat lain dari Al-Anshari
dari ayahnya dari Tsumamah. Imam Adz-Dzahabi berkata:
Karamah Anas ini nyata ditetapkan dalam dua jalan sanad
(Sair Alam An-Nubala 3/400-401).
Terdapat  pula  sanad  lainnya  dari  Tsumamah  dari  Anas.
Jadi  lihatlah  bagaimana  Allah  segera  menjawab
permintaan hamba-Nya Anas radhiyallahu anhu.
Pelajaran dari  kisah  karamah  Anas ini,  kejujuran dalam
berdoa  pada  Allah  ta’ala  merupakan  penyebab
diterimanya  doa.  Apabila  seseorang  jujur  dalam
berdoa  dan  sangat  memohon  dalam  berdoa,  Allah
akan mengabulkannya seperti firman-Nya:

مَاءِ رِْزقُكُْم وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي الّسَ
“Dan  di  langit  terdapat  (sebab-sebab)  rezekimu  dan
terdapat  (pula)  apa  yang  dijanjikan  kepadamu.” (Adz-
Dzariyat: 22)

Dimanakah Hati yang Masih Hidup?
Terdapat kisah lainnya yang mirip dengan kisah Anas tadi.
Kisah  ini  diceritakan oleh  Syeikh  Abdullah  Al-Ghaniman,
semoga  Allah  menjaga  kita,  beliau  dan  seluruh  kaum
muslimin.
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Beliau  berkata:  Di  selatan  Riyadh  terdapat  lahan  milik
seseorang  yang  terkena  kekeringan.  Kemudia  dia
menemui syeikh meminta agar mau mendoakan turunnya
hujan.  Syeikh  menjawab,  “Musim  hujan  belum  datang.
Kamu berdoalah pada Allah azza wa jalla.”
Orang  itu  kemudian  berdoa  pada  Allah,  dan  turunlah
hujan. Tetapi di manakah hati-hati yang hidup yang mau
tunduk merunduk di hadapan rabbul alamin?
Dalam  sebuah  acara  pengajian  Al-Quran  Al-Karim,
seseorang pergi  ke  apotik  membeli  obat  untuk  istrinya.
Ketika sampai di  apotik,  seorang ibu sedang menunggu
kasir menghitung harga obat bagi anaknya. Kasir apotik itu
mengatakan  harga obat  lebih  dari  100 riyal.  Lalu  si  ibu
meminta keringanan karena uangnya tidak cukup.
Kasir  menjawab,  “Saya  tidak  bisa  membantu  karena
pengoperasiannya melalui sistem.”
Akhirnya si ibu mengurangi jumlah obat dengan memilih
yang paling penting. Tetapi ternyata semua resep penting.
Jadi apa yang dia lakukan?
Tiba-tiba  saja  dia  mendengar  seseorang  yang
membayarkan  resepnya.  Maka  ibu  ini  berterima  kasih
dengan  mendoakan,  “Semoga  Allah  selalu  memberi
kesehatan pada anak-anakmu.”
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Dia menjawab, “Wahai umi, saya belum punya anak.”
Si ibu kemudian mengangkat tangannya memohon pada
Allah agar laki-laki ini diberi anak.
Laki-laki ini kemudian hari menceritakan, “Saya pergi dari
apotik mengendarai mobil dan saya masih melihat ibu itu
terus  saja  berdoa.  Setelah  satu  setengah  bulan,  istriku
hamil dan kami diberi rizki oleh Allah anak-anak lainnya.”
Saya mengajak pada diriku sendiri dan pula kalian untuk
merunduk  penuh  permohonan  saat  berdoa  pada  Allah.
Kita  berdoa  untuk  diri  kita  sendiri,  ikhwan-ikhwan  kita
khususnya  orang-orang  miskin  yang  dibantai  dalam
keadaan  terkepung.  Mereka  dalam  keadaan  serba  sulit
dan sengsara.
Saya  mengajak  pada  diri  saya  dan  kalian  untuk
memperbanyak doa pada mereka.

Setiap Malam Aku Bermimpi Kekasihku
Aku  sebutkan  kisah  Anas  bin  Malik  radhiyallahu  anhu
lainnya.  Al-Mustana  bin  Said  berkata:  Aku  mendengar
Anas berkata: Tidaklah berlalu setiap malam kecuali  aku
bermimpi bertemu kekasihku. Kemudian dia menangis.
Siapa  kekasihnya?  Sesungguhnya  kekasihnya  adalah
sebaik-baik  makhluk  shalallahu  ’alaihi  wasallam. Beliau
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menangis karena rindu pada kekasihnya shalallahu ’alaihi
wasallam. 
Semoga Allah memberi kita rizki melihat Nabi  shalallahu
’alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Di dunia melihatnya
dalam  mimpi  sedang  di  akhirat  kita  mengelilinginya  di
bawah panjinya. Semoga Allah memberi rizki anugerah ini
semua pada kita dan seluruh kaum muslimin.

Orang Paling Baik Shalatnya dalam Safar maupun
Muqim
Anas bin Sirin4 berkata: Bahwa Anas bin Malik merupakan
orang  yang  paling  baik  shalatnya.  Baik  ketika  safar
maupun tidak safar. Bagusnya shalat Anas ini telah diakui.
Sebab  seringkali  manusia  bercepat-cepat  shalat  ketika
safar.
Para  salaf  rahimahumullah, apabila  ingin  mengetahui
kedudukan  seseorang  mereka  memperhatikan  pada
shalatnya,  rukuknya,  sujudnya,  khusyuknya  dan  ketidak
tergesaan  pada  shalatnya. Tapi  sekarang,  jika  kita  ingin
memuji seseorang yang kita katakan; si fulan tinggi. Yaitu
kita hanya menyebut berbagai sifat-sifatnya saja tapi tidak
berkenaan dengan shalatnya.

4 Beliau adalah kakak Muhammad bin Sirin. Saudaranya yang lain salah satunya Hafshah binti Sirin, 
seorang ahli ibadah yang tsiqah dan sangat terpercaya. Ulama wanita juga ahli ibadah. Merupakan 
fadhilah Allah apabila ilmu dan ibadah terkumpul dalam diri seseorang. Allah memberikan 
kenikmatan dalam rumah keluarga Sirin.
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Dalam  As-Shahih  dari  hadits  Syubah  dari  Qatadah  dari
Anas bin Malik dari Nabi shalallahu ’alaihi wasallam beliau
bersabda:  “Luruskan  shaf  kalian  karena  sesungguhnya
meruluskan  shaf  merupakan  bagaian  dari  menegakkan
shalat.” (Shahih Bukhari Kitab Azan Bab Meluruskan Shaf
bagian dari Kesempurnaan Shalat 723)
Ketika  Rasul  shalallahu  ’alaihi  wasallam memerintahkan
untuk merapikan shaf,  lalu bagaimana dengan shalat  itu
sendiri?  Sekarang  sedikit  sekali  orang  yang
memperhatikan sunah ini yakni kelurusan shaf. Pada masa
Umar  radhiyallahu  anhu, beliau  mengangkat  petugas
untuk meluruskan shaf karena imam tidak bisa lagi melihat
barisan pada shaf kedua, ketiga dan seterusnya.
Meluruskan  shaf  merupakan  sunah  muakadah  yang
banyak dilalaikan oleh manusia kecuali yang Allah rahmati.
Padahal  itu  merupakan  sunah  Rasul  shalallahu  ’alaihi
wasallam.
Jadi, pujian pada manusia itu pada kebagusan shalatnya,
khusyuknya, rukuknya, sujudnya. Seperti pujian pada sifat
ketenangannya, kelembutannya dalam berbagai hal.
Contohnya, Al-Ahnaf bin Qais At-Tamimi As-Sadiy dikenal
sebagai orang yang memiliki ketenangan. Lalu seseorang
membayar  beberapa orang dengan syarat  membuat Al-
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Ahnaf bin Qais marah. Kemudian orang-orang itu dalam
setiap waktu mencela Al-Ahnaf bin Qais tetapi beliau tetap
diam.
Pelaku ini tinggal di luar Madinah. Ketika mereka masuk ke
Madinah bertemulah dengan Al-Ahnaf yang mengatakan:
“Hai kamu, bila kamu ingin mencela lakukanlah. Jika kamu
tidak takut kaumku akan memukulmu!”
Sebabnya,  bila  Al-Ahnaf  marah,  maka  sepuluh  ribu
pedang akan  turut  marah  bersamanya. Karena  Al-Ahnaf
tidak marah kecuali hanya pada persoalan genting.
Dalam  Shahihain  dari  hadits  Ibnu  Syihab,  dari  Said  bin
Musayib  dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  anhu,
sesungguhnya  Rasulullah  shalallahu  ’alaihi  wasallam
bersabda:

َمْلُِك نَْفسَهُ عِنْدَ الْغََضِب دِيدُ الَّذِى ي مَا الّشَ َّ ن رَعَةِ ، ِإ� دِيدُ بِالصُّ لَيَْس الّشَ
“Bukanlah  orang  kuat  dengan  selalu  mengalahkan
lawannya dalam pergulatan, akan tetapi orang kuat adalah
yang  mampu  mengendalikan  dirinya  ketika  marah.”
(Shahih  Bukhari  Kitabul  Adab  Bab  Mewaspadai  Marah
6114 dan Muslim Kitab Al-Bir wa Shilah wal Adab 2609)
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Bantu Kami Wahai Badwi!
Kembali  pada  kisah  doa  Anas  bin  Malik  yang  dengan
segera dikabulkan oleh  Allah. Lalu  di  manakah  mereka-
mereka yang berkata - nauzhubillah -; “Bantu kami wahai
Badwi5,  Bantu  kami  wahai  Abdul  Qadir  Al-Jailani,  bantu
kami wahai Rifai!”
Perkataan-perkataan  ini  merupakan  kesyirikan,  kita
berlindung  pada  Allah.  Itu  semua  merupakan  agama
jahiliyah wahai ikhwah.
Pada sebuah siaran di Ahwaz Iran dengan bahasa Arab,
karena mayoritas penduduk Ahwaz keturunan arab. Tetapi
Persia  telah  merubah  mayoritas  mereka  menjadi  syiah
rafidhah. Pada malam asyuro, seorang wartawan bertanya
padanya:  “Apa yang anda minta  pada Husain di  malam
ini?”
“Saya memohon pada Husain agar saya dapat menolong
Islam dan kaum muslimin.”
Nauzhubillah dengan perkataan itu. Wahai orang bodoh,
Husain  radhiyallahu  anhu tidak  mampu  menyelamatkan
dirinya serta keluarganya dari pembunuhan, bagaimana ia
diminta  doa  agar  dapat  menolong  Islam  dan  kaum
muslimin?

5 Bahkan orang-orang jahil berkata dalam acara mereka, “Kami memperingati kelahiran Sayid Badwi Al-
Muhab yang jika dimintai doa di daratan dan lautan pasti akan mengabulkan doa kami. Inalillahi wa 
inna ilaihi rajiun.
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Perhatikan pada orang-orang jahil ini, kita memohon pada
Allah keselamatan, mereka berkata: Sesungguhnya Husain
dihalangi meminum air sebelum dibunuh.
Apabila  Husain  saja,  tidak  mampu  minum  karena
pencegahan dari  makhluk  bagaimana ia  bisa  menolong
Islam  dan  kuam  muslimin?  Mana  akal?  Ini  merupakan
kebodohan, semoga Allah mengampuni kami serta kalian.

Maka Kami Kabulkan Baginya
Manusia  harus  meminta  pada  Rabbnya  dengan
memanjatkan doa. Seperti Yunus:

الِمِينَ نِّي ُكنُْت مَِن الّظَ نَْت ُسبْحَانََك ِإ� ا َأ% لَّ لَٰهَ ِإ� ْن لَا ِإ� لُمَاِت َأ% فَنَادَٰى فِي الّظُ
“Maka  ia  menyeru  dalam  keadaan  yang  sangat
gelap:”Bahwa tidak ada Illah (sesembahan) selain Engkau.
Maha  Suci  Engkau,  sesungguhnya  aku  adalah  termasuk
orang-orang yang zalim". (Yunus: 87)
Lalu apa jawaban Allah azza wa jalla?

يْنَاهُ مَِن الْغَّمِ ۚ وَكَذَٰلَِك نُْنجِي الْمُْؤْمِنِينَ َّ فَاْستََجبْنَا لَهُ وََنج
“Maka  Kami  telah  memperkenankan  doanya  dan
menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah
Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (Al-Anbiya:
88)
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Rabb  semesta  alam  menyelamatkannya  dari  perut  ikan
paus,  dari  tiga  kegelapan.  Kegelapan  perut  ikan  paus,
kegelapan malam dan kegelapan lautan. Lalu  ikan paus
memuntahkannya  di  tepian  pantai.  Kemudian  Allah
menumbuhkan  tanaman  labu.  Setelah  itu  Allah
mengutusnya pada umat sebanyak seratus ribu atau lebih.
Sebab beliau menyerahkan dirinya meminta bantuan pada
Allah subhanahu wa ta’ala.
Aneh  apabila  makhluk  meminta  pada  sesama  makhluk.
Perhatikan pada beberapa orang jahil yang mengatakan:
Wahai Abdul Qadir wahai Jailani, wahai pengatur semesta,
aku berlindung pada Allah.
Apakah  Abdul  Qadir  Al-Jailani  rahimahullah mampu
mengatur  alam?  Dimanakah  posisi  Allah  azza  wa  jalla?
Maha Suci Allah.
Abdul  Qadir  Al-Jailani  adalah  orang  shalih,  ulama  di
Baghdad  dan  meninggal  di  sana.  Berasal  dari  keluarga
Jailani dari Afghanistan. Beliau manusia biasa.
Selanjutnya,  apabila  manusia  dengan  jujur  berdoa
pada Allah dan merendah diri akan mendapatkan tiga
perkara seperti disebutkan dalam nash-nash:

1. Dikabulkan doanya, atau 
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2. Diselamatkan  dari  keburukan  dan  kejahatan  sesuai
dengan doanya, atau

3. Allah menguatkannya di hari kiamat.
Anda selalu dalam kebaikan selama berdoa. Dalam hadits
Salim  bin  Abi  Al-Ja’di  dari  Karib  dari  Ibnu  Abbas,
bersabda  shalallahu  ’alaihi  wasallam: “Jika  kalian
mendatangi  istrinya  lalu  berdoa,  Bismillah  Allahuma
jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari rezeki yang
Engkau berikan pada kami. Maka apabila Allah  tentukan
bagi  mereka  anak,  setan  tidak  bisa  membahayakannya.”
(Dikeluarkan  oleh  Bukhari  Kitab  Dakwat  Bab  Apa  yang
diucapkan jika mendatangi istrinya 2388 dan Muslim Kitab
Nikah 1434)
Aku  sengaja  menyebutkan  hadits  ini,  karena  Rasul
shalallahu ’alaihi  wasallam mengajarkan kita untuk selalu
berdoa sampaipun pada situasi tersebut saat suami ingin
mendatangi  istrinya. Lalu  bagaimana  anda  ketika  dalam
shalat?  Anda  di  masjid?  Anda  berada  di  waktu  sahur?
Bagaimana anda ketika menjumpai waktu petang di hari
jumat? Karena itulah, perbanyak berdoa.
Inilah  sebagian  dari  faidah-faidah  dan  pelajaran
bermanfaat dari kisah Umu Sulaim radhiyallahu anha. Wa
billahi ta’ala taufiq, walhamdulillahirabbil alamin.
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–
TAMAT

Alhamdulillah, selesai seluruh terjemahan pada Jumat 22
Jumadil  Awal  1441  H  /  17  Januari  2020  di  Pondok
Pesantren  Islam  Fityanul  Quran  Karanganyar,  semoga
Allah  melimpahkan  berbagai  kebaikan  atasnya.
Diterjemahkan  selama  sekitar  dua  tahun.  Semoga  Allah
memberkahi  terjemahan ini,  menerimanya  sebagai  amal
semata-mata mencari wajah Allah ta’ala serta memberikan
lapis-lapis  kebaikan  pada  siapapun  yang  terlibat  dalam
amal ini,  mengajarkannya dan menyebarkannya. Kepada
Allahlah  kita  meminta  pertolongan  dan  pada-Nya  kita
bersandar.

لَى نَْفسِْي هُ وَلاَ تَكِلْنِْي ِإ� َّ نِْي كُل ìْصلِْح لِْي َشَأ ْستَغِيُْث، َأ% وْمُ بِرَْحمَتَِك َأ% ُّ يَا حَيُّ يَا قَي
َطرْفَةَ عَيْنٍ

Wahai Rabb Yang Mahahidup, Wahai Rabb Yang berdiri
sendiri (tidak butuh segala sesuatu) dengan rahmat-Mu
aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku
dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata

sekali pun (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu)
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