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Muqadimah
Segala puji bagi Allah  ـyang telah memberikan
kemuliaan kepada kita dengan mengutus Muhammad
bin Abdullah  جsebagai pengajar, murabi, muwajjih,
dan mursyid. Firman Allah ـ:

ً
َ َ ُْ
َُْ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ َ
﴿لقد من ا� � المؤ ِمن
ِِ� إِذ َ� َعث �ِي ِه ْم َر ُسو� م ِْن ��فسِ ِه ْم َ�تلو عليْ ِه ْم آيَاتِه
ُ َ َ َ َُْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ََُُّ ْ ََُّ
﴾ ]آل١٦٤�
ٍ ِ و�ز� ِي ِهم و�علِمهم الكِتاب وا� ِكمة �ن �نوا ِمن �بل ل ِ� ض� ٍل مب
[١٦٤ :ﻋﻤﺮان

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orangorang yang beriman ketika Allah mengutus di antara
mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan
kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan
sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS.
:164)
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah
kepada makhluk paling mulia dan paling bersih Nabi
kita

Muhammad

ج,

panutan

orang-orang

yang

beramal, imam orang-orang yang bertaqwa, penutup
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para nabi dan rasul, dan rahmat Allah ـ
 ــbagi
semesta alam. Dia  ـmemilihnya:

َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ

َْ َ

ُ اء َو�خت
ُ ﴿ َو َر�ك �لق ما �ش
[٦٨ :ار﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ

Dan firman-Nya:

ً

َ

َ ْ

َ ْ َ َّ

ُ ﴿
ِ َّ�ا� يصط ِ� م َِن ال َم��ِك ِة ُر ُس� َوم َِن ا
[75 :اس﴾ ]اﳊﺞ

Maka Dia  ـmengutusnya sebagai:

ً ُ ً

ْ

َّ

َ

َ

َ

َُّ

ً

َ

ً ِ ﴿شاهِدا َومب
َ ِ  َودا� ًِيا إ� ا�ِ �إذنِهِ َو٤٥ِيرا
ً �ا َونذ
-٤٥ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٤٦�اجا من ِ�ا
ِ
ِِ
[٤٦

Dan Dia  ــmenentukan kemuliaan, keberuntungan
dan kebanggaan bagi yang mengikuti jalannya, dan
kehinaan,

celaka

dan

nista

bagi

orang

yang

menyalahi perkaranya. Semoga rahmat Allah  ــdan
kesejahteraan-Nya senantiasa tercurah kepadanya
selama berzikir orang-orang yang berzikir dan selama
tetap berganti malam dan siang.
Amma ba’du: sudah jelas, bahwa tidak ada
majelis dan lebih mulia dari pada majelis Nabi ج, dan
sungguh para sahabat telah pergi dengan kemuliaan
duduk satu majelis bersama Rasulullah  جdi dunia,
dan mengambil dan ta’lim, pengarahan dan tarbiyah
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Nabi ج, maka sesungguhnya Allah  ـdengan rahmat
dan kemurahan-Nya telah memberikan kemudahan
kepada kita dengan mempelajari sirah, sunnah,
petunjuk,

dan

ciri-ciri

memiliki

karakteristik

kepribadian

beliau

kesempurnaan

yang

rahmat,

toleransi, kecerdasan, kemurahan dan akhlak dan
mulia.
Pemikiran untuk menulis majelis-majelis yang
ringkas dan mudah sudah lama menggoda saya, yang
mendekatkan

seorang

muslim

kepada

sirah

Rasulullah saw, petunjuknya, dan sisi-sisi yang
menjadi

panutan

dalam

kehidupannya,

untuk

menjadi pembantu baginya dalam merealisasikan
firman Allah ـ:

ْ
ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َّ
َ َ
ُ َ َ َ ََ
ا� َوا�َ ْو َم ا�خ َِر َوذك َر
﴿لق ْد �ن ل� ْم ِ� َر ُسو ِل ا�ِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجو
ً َ َ َّ
[21 :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٢١ا� كثِ�ا
Dan firman-Nya ـ:

َْ َ ُْ َ ْ ُ

ََ َ

ُ ُ َ ُ

ُ

َ َ

َّ ﴿ َوما آتا� ُم
[7 :الر ُسول فخذوهُ َوما �ها�م �نه فا�ت ُهوا﴾ ]اﳊﴩ
Saya
majelis

ini

berusaha
dengan

untuk

tidak

catatan-catatan

memberatkan
yang

bisa
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memalingkan
utamanya,

perhatian

pembaca

sebagaimana

memberikan

harakat

saya

terhadap

dari

berusaha
setiap

tujuan
untuk

kata

dan

bentuk huruf yang besar untuk memudahkan imam
masjid untuk membacakannya bagi jamaah dan guru
yang ingin membacakannya bagi para muridnya.
Sebagaimana saya tidak lupa mengucapkan terima
kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan
andil dalam pemikiran ini sehingga kitab ini terbit
dalam bentuk seperti ini, terutama saudaraku Ustadz
Khalid Abu Shalih atas kesungguhannya dalam
mengumpulkn

materi-materi

ilmiah

dan

menyusunnya, dan Ustadz Muhammad ath-Thaayi’
atas

usahanya

mentashhih

dan

murajaah,

dan

Ustadz Imam Arafah, pemilik percetakan al-Fusthath
atas usahanya mencetak dan kerjasamanya dalam
menurunkan harga kitab sebagai pelayanan bagi
orang-orang yang ingin membagikannya secara gratis.
Dan sesungguhnya saya mengharapkan kepada
orang yang menelaah majelis-majelis ini agar jangan
melupakan saudaranya (pengarang) dalam berdoa
dan

agar

mengontak

saya

untuk

memberikan

12

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

komentar

dan

catatan

lewat

email

saya

: adelalshddy@hotmail.com
Aku memohon kepada Allah  ــagar Dia ــ
memberi

taufik

kepada

kita

semua

untuk

melaksanakan hak Nabi kita Muhammad ج, dan
menjadikan

kita

sebagai

pelayan

sunnah

dan

petunjuknya yang mulia, dan menambah kemuliaan
dan ketinggian kepada kita di dunia dan akhirat
dengan

mengikuti

Nabi-Nya.

Sebagaimana

aku

memohon kepada-Nya  ــagar memberi rizqi kepada
kita untuk bisa bersama bersahabat Nabi-Nya  جdi
dalam surga, dan agar Dia ـ
 ــmenjadikan amal
ibadah kita ikhlas karena Wajah-Nya yang Maha
Mulia.
Dan

semoga

rahmat

dan

kesejahteraan

senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ج,
kepada keluarganya, dan para sahabatnya sekalian.
DR.Adil bin Ali asy-Syiddi
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Dosen tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur`an di Universitas
King Saud dan Khathib Masjid Jami' Perumahan
Departemen Luar Negeri di Riyadh

Majelis pertama:
Di antara hak-hak al-Mushthafa ج
Sesungguhnya Allah  ـــtelah memberikan
kemuliaan kepada kita dengan mengutus nabi-Nya ج,
dan menganugerahkan karunia kepada kita dengan
bersinarnya matahari risalah-Nya. firman Allah ـ:

ً
َ َ ُْ
َُْ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ َ
﴿لقد من ا� � المؤ ِمن
ِِ� إِذ َ� َعث �ِي ِه ْم َر ُسو� م ِْن ��فسِ ِه ْم َ�تلو عليْ ِه ْم آيَاتِه
ْ
ُ َ َ َ َُْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ََُ ْ ََُّ
﴾ ]آل١٦٤�
ٍ ِ و�ز� ِي ِهم و�عل ِمهم الكِتاب وا� ِكمة �ن �نوا مِن �بل ل ِ� ض� ٍل مب
[١٦٤ :ﻋﻤﺮان

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orangorang yang beriman ketika Allah mengutus di antara
mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan
kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan
sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS.
:164)
Dan sesungguhnya Rasulullah  جmempunyai hak
yang sangat banyak atas kita, yang harus kita
tunaikan dan menjaganya, berhati-hati dari menyianyiakan atau meremehkannya. Dan di antara hakhak tersebut adalah:
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Pertama: beriman kepadanya ج:

Sesungguhnya yang paling utama di antara

hak-hak Nabi  جadalah beriman kepadanya dan
membenarkan risalahnya. Barang siapa yang tidak
beriman kepada Rasulullah  جdan sesungguhnya dia
adalah penutup para nabi dan rasul, maka dia adalah
kafir, sekalipun ia beriman kepada para nabi yang
telah datang sebelumnya.
Al-Qur`an

sarat

menyuruh

manusia

Rasulullah

ج

dan

dengan
untuk

ayat-ayat

tidak

beriman
ragu-ragu

yang
kepada

terhadap

risalahnya. Di antaranya adalah firman Allah ـ:

ْ َْ

َّ

َّ

ُ َ

ِ ﴿فآمِنوا بِا�ِ َو َر ُس
[٨ :و� ِ َوا�ُّورِ ا�ِي �ن َز�َا﴾ ]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya
dan kepada cahaya (al-Qur'an) yang telah Kami
turunkan, (QS. at-Taghabun:8)
Dan Dia  ـberfirman:

ُ َ َ َْ ُ

َّ

َُ

َّ َ ُ ْ ْ

َّ

َ �﴿إ� َما ال ُمؤمِنون ا
ِ ِين آمنوا بِا�ِ َو َر ُس
[١٥ :و� ِ � َّم لم ي ْرتابوا﴾ ]اﳊﺠﺮات
ِ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah
orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu (QS. alHujurat:15)
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Dan Allah  ـmenjelaskan bahwa kufur kepada Allah
 ــdan Rasul-Nya  جtermasuk penyebab kebinasaan
dan siksaan yang pedih, maka Allah  ـberfirman:

ُّ َ ْ ُ َّ َ َ َ
ُ ا� َشد
َ َّ و� َفإ َّن
َ َّ و� َو َم ْن � ُ َشاق ِق
َ َّ اقوا
ُ َ ا� َو َر ُس
ُ َ ا� َو َر ُس
ِيد
﴿ذل ِك بِ��هم ش
ِ
ِ
َ ْ
[١٣ :﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل١٣اب
ِ ال ِعق

(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena
sesungguhnya mereka menentang Allah dan RasulNya, dan barangsiapa menentang Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaanNya. (QS. al-Anfaal :13)
Dan Nabi  جbersabda:

َّ
َ َ ٍّ ْ ُ َ َّ ُ ْ
َ َّ َ ُ ُ ْ َ
ْ ٌ َ َ ُ َ ََْ
َ ْ َﻻﻧ
ٍّ ِ ﺮﺼ
,�ا
 �ﻬﻮ ِدي و,ﻫﺬهِ اﻷﻣ ِﺔ
ِ » َو
ِ  ﻻ�ﺴﻤﻊ ِﻲﺑ أﺣﺪ ِﻣﻦ,ِاﺬﻟي �ﻔﺲ �ﻤ ٍﺪ ِ�ﻴ ِﺪه
َّ
ُ ْ ُ َ َّ ُ
َ ﻻ َﺎﻛ َن ﻣ ْﻦ أَ ْﺻ
ُ ْت َول َ ْﻢ ﻳُ ْﺆﻣ ْﻦ ﺑ َّﺎﺬﻟي أُ ْرﺳﻠ
َّ ﺤﺎب
«ﺎر
اﻨﻟ
إ
ﻪ
ﺑ
ﺖ
�ﻢ �ﻤﻮ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

"Demi (Allah  )ــyang jiwa Muhammad yang berada di
tangan-Nya, tidak ada seorang pun yang mendengar
(dakwah)ku dari umat ini, Yahudi atau Nashrani,
kemudian ia meninggal dunia dan tidak beriman
kepada

risalah

melainkan
Muslim).

ia

yang

termasuk

aku

diutus

penghuni

dengannya,

neraka."

(HR.
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Kedua: mengikutinya ( جmutaba'ah)
Mengikuti Nabi  جadalah bukti sebenarnya atas
keimanan

kepadanya.

Maka

barangsiapa

yang

mengaku beriman kepada Nabi ج, kemudian ia tidak
melaksanakan

perintahnya

dan

tidak

berhenti

melakukan perbuatan haram yang dilarang oleh Nabi
ج, serta tidak melaksanakan sunnahnya, maka ia
adalah

pembohong

dalam

pengakuan

beriman.

Sesungguhnya iman adalah yang tertanam di dalam
jiwa dan dibenarkan oleh amal perbuatan.
Allah  ــtelah menjelaskan bahwa rahmat-Nya
tidak mencapai kecuali kepada orang-orang yang
mengikuti dan tunduk. Firman Allah ـ:

ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ِين ه ْم
�﴿ور� ِ� وسِعت � � ٍء فسأ�تبها ل ِ�ِين �تقون و�ؤتون الز�ة وا
ُ
َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ
َّ ِّ �� ْا
َّ َّ�ول ا
[١٥٧-١٥٦ :�﴾ ]اﻷﻋﺮاف
 ا�ِين يتبِعون الرس١٥٦بِآيات ِنا يؤمِنون
ِ

dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan
Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang
bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang
yang beriman kepada ayat-ayat Kami". *
(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang
ummi…(QS. al-A'raf:156-157)
Demikian pula Allah  ــmemberikan ancaman

kepada orang-orang yang berpaling dari petunjuk
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Rasulullah ج, yang menyalahi perintahnya, dengan
siksaan yang teramat pedih, Dia  ـberfirman:

َ ٌ َ َ ْ َُ ُ َْ ٌَْ ْ َُ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ُ َُ
ْ َْ َ
َ �ح َذر َّا
ٌ
﴾٦٣ِين �ال ِفون �ن أمرِه ِ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذاب أ ِ�م
ِ ﴿فلي

[٦٣ :]اﻟﻨﻮر

maka hendaklah orang-orang yang menyalahi
perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa
azab yang pedih. (QS. an-Nuur :63)
Dan Allah  ــmemerintahkan untuk berserah
terhadap keputusan Rasulullah  جdan berlapang
dada terhadap hukumnya, Allah  ـberfirman:

َ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ ّ َ َ َ َ
َُْ
� ُدوا ِ� ��فسِ ِه ْم
ِ � ﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م
َ َْح َر ًجا م َِّما قَ َضي
ً ت َو� ُ َس ّل ُِموا � َ ْسل
[٦٥ :﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء٦٥ِيما

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim
dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian
mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka
menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisaa:65)

Ketiga: mencintainya ج:
Di antara hak Nabi  جterhadap umatnya:
mencintainya sepenuh hati, paling sempurna dan
paling besar. Beliau  جbersabda:

19

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

َ ْ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
َْ َ
َ ْ ﻤﺟﻌ
َّ اﺪﻟهِ َو
«�
ِ اﻨﻟ
ِ ِ ﺪﻟهِ َو َو
ِ »ﻻ ﻳﺆ ِﻣ ُﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ أ�ﻮن أﺣﺐ ِإﻴﻟْ ِﻪ ِﻣﻦ َو
ِ ﺎس أ

"Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu

sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya dan
orang tuanya, serta semua manusia." (Muttafaqun
'alaih).
Maka

manusia

manapun

yang

tidak

mencintai

Rasulullah  جmaka ia tidak beriman, sekalipun dia
termasuk dalam nama kaum muslim dan hidup di
tengah-tengah mereka.
Dan cinta terbesar adalah seorang mukmin mencintai
Rasulullah  جmelebihi cintanya terhadap dirinya
sendiri. Umar bin al-Khaththab  سberkata kepada
Rasulullah ج: Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih
kucintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku
sendiri.' Nabi  جbersabda: 'Tidak, demi Allah yang
diriku berada di tangan-Nya sehingga aku lebih
dicintai

daripada dirimu sendiri.' Umar  سberkata,

'Maka sesungguhnya sekarang –demi Allah- sungguh
engkau kucintai daripada diriku sendiri.' Maka Nabi
ج

bersabda:

Bukhari).

'Sekarang,

wahai

Umar.'

(HR.

al-
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Keempat: membantunya ج:

Ini adalah haknya yang paling kuat, saat hidup

dan mati. Adapun di saat hidupnya ج, para sahabat
Nabi  جtelah melaksanakan tugas ini dengan sebaikbaiknya. Adapun sesudah wafatnya Nabi ج, maka
membela sunnahnya apabila ditikam oleh orangorang yang menikam, penyimpangan orang-orang
bodoh, dan pengakuan orang-orang yang batil.
Demikian pula membela pribadinya yang mulia,
apabila seseorang berbuat jahat, atau mengolok-olok,
atau menjulukinya dengan julukan yang tidak pantas
dengan kedudukannya yang mulia.
Di

masa

sekarang,

sudah

banyak

sekali

propaganda distorsi (pemutarbalikan) yang mereka
gunakan untuk menyerang Nabi  جumat Islam, dan
semua

umat

harus

bergerak

membela

nabinya

dengan segala sarana kekuatan dan alat tekanan
yang

dimiliki,

sehingga

mereka

berhenti

kebohongan dan fitnah yang mereka lakukan.

dari

Majelis kedua:
Di antara hak-hak al-Mushthafa  ( ج2 )
P

Pembicaraan masih melanjutkan hak-hak Nabi ج
terhadap umatnya:

Kelima: Menyebarkan dakwahnya

Sesunggunya di antara kesetiaan terhadap

Rasulullah

ج

adalah

bahwa

kita

melaksanakan

penyebaran Islam dan menyampaikan dakwah ke
segenap pelosok bumi. Nabi  جbersabda:

ً َ
َ ُ ِّ
ﺑَﻠﻐ ْﻮا � ِّ� َول ْﻮ آﻳَﺔ

"Sampaikanlah dariku, walau hanya satu ayat.' (HR.
al-Bukhari)
Dan beliau  جbersabda:

َ َ ٌْ َ ً َ ً َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ُ ُ ﻚ ﻣ ْﻦ
َّ ﻤﺣﺮ
اﻨﻟ َﻌ ِﻢ
اﺣﺪا ﺧ� ل
ِ
ِ ﻷن �ﻬ ِﺪي اﷲ ﺑِﻚ رﺟﻼ و
ِ

"Sungguh Allah  ــmemberi petunjuk kepada seorang
laki-laki

dengan

perantaraan

engkau

lebih

baik

bagimu dari unta merah." (Muttafaqun 'alaih).
Dan

mengabarkan

'Membanggakan dengan

sesungguhnya

beliau:

banyaknya jumlah kamu
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kepada semua umat di hari kiamat.' (HR. Ahmad dan
ashhabus sunan)
Dan

di

antara

melaksanakan

penyebab

dakwah

banyaknya

kepada

Allah

umat:

ـ
ـــ

dan

masuknya manusia ke dalam agama Islam. Dan Allah
 ــmenjelaskan bahwa dakwah kepada-Nyaa adalah
tugas para rasul dan para pengikutnya, firman-Nya:

ََ
َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ
َ َ ُْ
ي� أدعو إِ� ا�ِ � ب ِص� ٍ� �نا وم ِن ا�بع ِ� وسب
حان ا�ِ َو َما �نا م َِن
ِ ِ﴿قل ه ِذه ِ سب
َ ْ ال ْ ُم
[١٠٨ :﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ١٠٨�ِ ��
ِ

Katakanlah:"Inilah jalan (agama)ku, aku dan orangorang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada
Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan
aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (QS.
Yusuf:108)
Maka umat harus berpegang kepada tugas
Rasulullah saw yang Allah ـ
 ــbebankan kepada
beliau, yaitu berdakwah, menyampaikan, menyuruh
berbuat

ma'ruf

dan

melarang

dari

perbuatan

mungkar. Sebagaimana firman Allah ـ:

َ ُْ َ ْ ْ َ َ َْ
ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ْ ْ َ ْ َ ِ ت ل َِّلن
ْ خر َج
وف َو�ن َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر َوتؤم ُِنون
ِ اس تأ ُم ُرون بِال َمع ُر
ِ ﴿كنتم خ� أم ٍة أ
َّ
[١١٠ :بِا�ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan
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mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. (QS. Ali Imran :110)

Keenam: membesarkannya ج, hidup dan
mati
Ini juga termasuk hak Nabi  جyang dilalaikan

oleh kebanyakan manusia, firman Allah ـ:

َّ
َ ﴿إنَّا أَ ْر َسلْ َن
ُ  ِ ُ� ْؤم٨ِيرا
ُ ا�ِ َو َر
ُ و�ِ َو ُ� َع ّز ُروهُ َوتُ َو ّق ُِر
ً ِ ّ اك َشاه ًِدا َو ُم َب
ً �ا َونَذ
ِ
وا
ِن
وه
س
ب
ِ
ِ
ِ
َ
ً َ ًَ ْ ُ ُ ُ ّ ََُ
[٩-٨ :﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ٩�صي
ِ و�سبِحوه ب�رة وأ

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi,
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, *
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkanNya.Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan
petang. (QS. al-Fath :8-9)
Ibnu as-Sa'di berkata: 'Menguatkan rasul dan
membesarkannya: maksudnya: mengagungkan dan
melaksanakan hak-haknya.
Para sahabat Nabi  جtelah membesarkannya
dan

menghormatinya

Sungguh

apabila

sebagaimana

beliau

berbicara,

mestinya.
mereka

menundukkan kepalanya, sehingga seolah-olah di
atas kepala mereka adalah burung. Dan tatkala
turun firman Allah ـ:
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َْ َ
ْ َ َ ّ َّ
ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ْ � ْم َف ْو َق َص
ت
و
﴿يا ��ها ا�ِين آمنوا � تر�عوا أصوات
�ا
� َو� � َه ُروا ُ� بِالق ْو ِل
ِ
ِِ
َ
َ ُ ْ َ َ ْ ُْ ْ ُ ُ ْ َ َََْ ْ َ ْ َ ْ ُ
ْ ْ َ َ
ِ ض�م
[٢ :﴾ ]اﳊﺠﺮات٢�ع ٍض أن �بط أ� َمال�م َو��تم � �شع ُرون
ِ كجه ِر َ�ع

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dam
janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras
sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu
terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus
(pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.
(QS. al-Hujuraat:2)
Abu Bakar  سberkata: 'Demi Allah, aku tidak
berbicara

kepadamu

sesudahnya

kecuali

seperti

saudara (yang sedang berbicara) rahasia).
Adapun membesarkannya  جsetelah wafatnya, maka
dengan cara mengikuti sunnahnya, membesarkan
perintahnya, menerima hukumnya, beradab bersama
ucapannya, dan tidak menyalahi haditsnya karena
suatu

pendapat

atau

mazhab.

Imam

asy-Syafi'I

rahimahullah berkata: semua kaum muslimin ijma'
(konsensus) bahwa barangsiapa yang sudah jelas
baginya sunnah Rasulullah ج, tidak boleh baginya
meninggalkannya karena ucapan seseorang.'
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Ketujuh: mengucap shalawat kepadanya
setiap saat namanya disebut
Allah  ــmemerintahkan kepada orang-orang

beriman agar selalu mengucap shalawat kepadanya
ج, firman-Nya ج:

َ
َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
ّ
َ َ ُّ
َ ِين
َ �� يَا � ُّ� َها َّا
ّ َّ�ون َ� ا
آم ُنوا َصلوا عليْهِ َو َسل ُِموا
﴿إِن ا� وم��ِكته يصل
ِِ
ً � َ ْسل
[٥٦ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٥٦ِيما

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya
bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. alAhzab:56)
Dan Nabi  جbersabda:

ُ ْ ُ ُ َ َُْ َ َ
َّ َ َ ت ِﻋﻨْ َﺪ ُه ﻓَﻠَ ْﻢ ﻳُ َﺼ ِّﻞ
ﻲﻠﻋ
ر ِﻏﻢ أ�ﻒ رﺟ ٍﻞ ذ ِﻛﺮ

"Sangat aib seorang laki-laki yang aku disebutkan di
sisinya,

lalu

ia

tidak

mengucapkan

shalawat

kepadaku." (HR. Muslim)
Dan beliau  جbersabda:

َ
ً َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
َّ �َ إ َّن أ ْو
ﺎس ِﻲﺑ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ أ�ﺮﺜﻫﻢ ﻲﻠﻋ ﺻﻼة
ِ اﻨﻟ
ِ

"Sesungguhnya manusia paling utama terhadapku di
hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan
shalawat

kepadaku."

(HR.

dihasankan oleh Syaikh al-Albani).

at-Tirmidzi

dan
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Dan beliau juga bersabda:

ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ
ّ َ َ ت ِﻋﻨْ َﺪ ُه َول َ ْﻢ ﻳُ َﺼ ِّﻞ
ﻲﻠﻋ
اﺒﻟ ِﺨﻴﻞ ﻣﻦ ذ ِﻛﺮ

"Orang yang kikir adalah yang disebutkan namaku di
sisinya

dan

kepadaku."

ia
(HR.

tidak
Ahmad

mengucapkan
dan

shalawat

at-Tirmidzi

dan

dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).
Maka

termasuk

bentuk

pengabaian

terhadap

Rasulullah saw yaitu bila seorang muslim mendengar
sebutan nama Rasulullah ج, kemudian ia enggan
untuk mengucapkan shalawat kepada beliau ج. Imam
Ibnu al-Qayyim rahimahullah banyak menyebutkan
faedah membaca shalawat kepada Nabi  جdalam
kitabnya 'Jala`ul afhaam fi ash-Shalati was salami
'ala khairil anaam', maka tela`ahlah.

Kedelapan: bersikap wala' (loyal) kepada
wali-walinya
dan
membenci
musuhmusuhnya
Firman Allah ـ:

ْ
ْ َّ َ ْ
َ َ َ
ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُّ َ ُ
و� َول ْو �نوا
� ُد ق ْو ًما يُؤم ُِنون بِا�ِ َوا�َ ْو ِم ا�خ ِِر يوادون من حاد ا� ورس
ِ �﴿
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ
َ ََ َ َ
ْ ََُ َ ْ ْ َُ َ ْ ْ ْ ُ َ َْ ْ ْ ُ َ َ
ُ ُُ
يمان
�ا
ِ آباءهم أو ��ناءهم أو إِخوا�هم أو عشِ��هم أول�ِك كتب ِ� قلو� ِ ِهم
ُ ْ ٍ َو َ�يَّ َد ُه ْم ب ُر
[٢٢ :وح مِنه﴾ ]اﳌﺠﺎدﻟﺔ
ِ
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Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang
Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapakbapak, atau anak-anak atau saudara-saudara
ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang
yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati
mereka dengan pertolongan yang datang daripadaNya. (QS. al-Mujadilah :22)
Termasuk sikap loyal kepadanya adalah loyal
kepada para sahabatnya dan mencintai mereka,
berbakti, mengenal hak-haknya, memuji, mengikuti,
dan memintakan ampunan untuk mereka, menahan
diri terhadap peristiwa yang terjadi di antara mereka,
memusuhi orang yang memusuhi atau mencela
mereka, atau mencaci salah seorang dari mereka.
Demikian pula mencintai keluarganya, bersikap loyal
kepada mereka, membela mereka, dan tidak ghuluw
(tidak berlebihan) terhadap mereka.
Dan termasuk hal itu adalah mencintai para
ulama ahlus sunnah, loyal kepada mereka, tidak
merendahkan

mereka

dan

meninggalkan

membicarakan kehormatan mereka.
Dan termasuk sifat loyal kepada Nabi  جadalah
memusuhi musuh-musuhnya dari kalangan orang-
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orang kafir dan munafik serta selain mereka dari
golongan ahli bid'ah dan sesat.
Seorang laki-laki dari pengikut hawa nafsu
berkata kepada Ayyub as-Shakhtiyani: 'Bolehkah aku
bertanya kepadamu tentang satu kalimat? Maka
Ayyub

rahimahullah

berpaling

sambil

memberi

isyarat dengan jemarinya: 'Tidak akan, kendati hanya
setengah kalimat,' karena membesarkan sunnah Nabi
 جdan memusuhi musuh-musuhnya.

Majelis ketiga:
Petunjuk Nabi  جdi bulan
Ramadhan ( 1 )
P

Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata,
"Petunjuk Nabi  جdi dalam bulan Ramadhan adalah
petunjuk yang paling sempurna, paling besar untuk
mencapai tujuan, dan paling mudah terhadap jiwa."
Kewajiban puasa di bulan Ramadhan dimulai
pada tahun kedua hijriyah, maka saat Rasulullah ج
wafat, beliau telah berpuasa selama sembilan kali.
Ketika pertama kali diturunkan, diwajibkan
memilih di antara puasa dan memberi makan orang
miskin setiap hari. Kemudian dipindah dari pilihan
itu kepada kewajiban puasa.
Dan diperbolehkan untuk memberi makan
hanya bagi orang tua renta, laki-laki dan perempuan,
apabila keduanya tidak mampu lagi berpuasa. Maka
keduanya boleh berbuka dan memberi makan satu
orang miskin setiap hari.
Dan diberikan keringanan kepada orang yang
sakit dan musafir untuk berbuka dan mengqadha,
dan diringankan

bagi yang hamil dan menyusui
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apabila khawatir terhadap dirinya juga seperti itu.
Jika keduanya khawatir terhadap kondisi anak, maka
selain

mengqadha

mereka

juga

harus

memberi

makan orang miskin setiap hari. Maka sesungguhnya
berbukanya

bukan

karena

khawatir

sakit,

berbukanya dalam kondisi sehat, maka ditambal
dengan

memberi

makan

orang

miskin,

seperti

berbukanya orang yang sehat di permulaan Islam.

Memperbanyak berbagai macam ibadah:

Di antara petunjuk Nabi  جdi bulan Ramadhan

adalah memperbanyak berbagai macam jenis ibadah.
Jibril ÷ melakukan tadarus al-Qur`an kepadanya di
bulan Ramadhan, apabila Jibril ÷ menemuinya, ia
lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang
bertiup kencang. Beliau adalah manusia yang paling
pemurah, dan lebih pemurah lagi di saat bulan
Ramadhan, memperbanyak sedekah, berbuat baik,
membaca al-Qur`an, shalat, zikir, dan i'tikaf.
Beliau  جmengistimewakan bulan Ramadhan
dengan ibadah yang tidak beliau lakukan di bulan
lainnya, sehingga terkadang beliau menyambung
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puasanya

untuk

menyempurnakan

waktu-waktu

malam dan siangnya di atas ibadah.
Dan beliau  جmelarang para sahabatnya dari
wishal (menyambung puasa), maka mereka berkata
kepadanya, 'Sesungguhnya melakukan wishal.' Maka
beliau  جmenjawab, 'Aku bukan seperti kamu,
sesungguhnya semalaman,' dan dalam satu riwayat:
'Sesungguhnya aku selalu berada di sisi Rabb-ku, Dia
memberi

ـ
ـــ

makan

dan

minum

kepadaku."

(Muttafaqun 'alaih).
Dan

beliau

melarang

melakukan

wishal

karena

sayang terhadap umat, dan mengijinkan padanya
hingga waktu sahur.
Dan di dalam Shahih al-Bukhari, dari Abu Sa'id
al-Khudri س, sesungguhnya ia mendengar Nabi ج
bersabda:

"Janganlah

َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
َ الﺴ
َّ اد أَ ْن ﻳُ َﻮاﺻ َﻞ ﻓَﻠْﻴُ َﻮاﺻ ْﻞ إ َﻰﻟ
ﺤ ِﺮ
 ﻓ�ﻳ�ﻢ أر,اﺻﻠﻮا
ِ
ِ ﻻﺗﻮ
ِ ِ

engkau

menyambung

puasa,

maka

barangsiapa di antaramu yang ingin menyambung
puasa,

maka

waktu sahur."

hendaklah

ia

menyambung

hingga
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Maka inilah wishal (menyambung puasa) yang paling
adil dan paling mudah bagi orang yang puasa, dan ini
pada dasarnya sama seperti makan malam, namun
ditunda. Maka bagi orang yang puasa ada makan di
siang dan malam hari. Maka jika ia makan di waktu
sahur, berarti ia telah memindahnya dari permulaan
malam ke akhirnya.

Petunjuknya  جdalam menetapkan bulan:
Di antara petunjuk Nabi  جbahwa tidak masuk
dalam permulaan puasa kecuali dengan melihat yang
nyata atau persaksian seorang saksi. Sebagaimana
beliau puasa dengan persaksian Abdullah bin Umar
س. Pernah sekali beliau puasa dengan persaksian
seorang arab badawi (yang tidak pedesaan), dan
beliau berpegang terhadap berita keduanya dan tidak
membebani keduanya dengan ucapan persaksian.
Jika hal itu merupakan berita, berarti cukuplah

di

bulan Ramadhan dengan berita satu orang. Dan jika
merupakan

persaksian,

maka

beliau

saw

tidak

membebani saksi untuk mengucapkan persaksian.
Maka jika tidak bisa dilihat dan tidak ada saksi,
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beliau

menyempurnakan

jumlah

bulan

Sya'ban

menjadi tiga puluh hari.
Dan apabila ada awan atau mendung yang
menghalangi

dari

melihat

bulan,

beliau

menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi
tiga puluh hari, kemudian beliau puasa.
Beliau

tidak

pernah

puasa

di

hari

yang

mendung dan tidak pula memerintahkan dengannya.
Bahkan

beliau

menyuruh

agar

disempurnakan

bilangan bulan Sya'ban, apabila langit ditutupi awan.
Beliau melakukan hal itu, maka inilah ketetapannya,
inilah perintahnya, dan hal ini tidak ada kontradiksi
dengan sabdanya ج:

ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ُ� ْﻢ ﻓَﺎﻗْ ُﺪ ُر ْوا َﻪﻟ
ﻓ ِﺈن �ﻢ ﻋﻠﻴ

"Jika
awan
menutupi
pandanganmu,
maka
perkirakanlah baginya.' (muttafaqun 'alaih).
Maka sesungguhnya memperkirakan adalah hisab
yang

ditentukan,

menyempurnakan

dan
bilangan

maksudnya
bulan

bila

adalah
langit

berawan, seperti yang disabdakan beliau  جdalam
hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

ُ ْ ََ
َ ْ َ َ َّ
ﻓﺄ� ِﻤﻠ ْﻮا ِﻋﺪة ﺷﻌﺒَﺎن

"Maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban."
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Petunjuk beliau untuk keluar dari bulan
Ramadhan:
Di antara petunjuknya  جadalah menyuruh

manusia puasa dengan persaksian seorang laki-laki
muslim, dan keluarnya mereka dari bulan Ramadhan
dengan persaksian dua orang.
Dan

di

antaranya

petunjuknya

ج

adalah

apabila dua orang bersaksi melihat bulan setelah
keluar waktu lebaran bahwa beliau berbuka dan
menyuruh mereka berbuka, dan shalat ied besok
harinya di waktunya.

Mejelis keempat:
Petunjuk Nabi  جdi bulan
Ramadhan ( 2 )
P

Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata,
"Beliau segera dalam berbuka dan menganjurkan
untuk menyegerakannya, dan beliau bersahur dan
menyuruh untuk mengakhirkannya".
Beliau

ج

menganjurkan

berbuka

dengan

kurma, jika tidak ada maka dengan air. Ini termasuk
kesempurnaan kasih sayangnya terhadap umatnya
dan nasehat terhadap mereka. Maka sesungguhnya
memberikan tabi'at sesuatu yang manis disertai
kosongnya

isi

menerimanya
dengannya,

perut

lebih

mendorong

dan

memanfaatkan

terutama

kekuatan

untuk

kekuatan
penglihatan,

sesungguhnya ia menjadi kuat dengannya.
Dan buah manis di Madinah adalah kurma,
terdidiknya mereka atasnya. Kurma itu bagi mereka
merupakan

makanan

pokok

dan

lauk

pauk,

sedangkan ruthabnya merupakan buah-buahan.
Adapun air, maka hati (liver) menjadi kering
karena puasa. Maka apabila dibasahi dengan air,
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sempurnalah

manfaatnya

dengan

makanan

sesudahnya. Karena inilah yang paling utama bagi
orang yang kehausan lagi lapar agar memulai dengan
meminum sedikit air, sebelum makan, kemudian ia
makan sesudahnya.
Inilah, sesungguhnya di dalam korma dan air
terdapat keistimewaan yang memberi pengaruh kuat
dalam

memperbaiki

jantung,

tidak

ada

yang

mengetahuinya kecuali para dokter jantung.

Bersama Nabi  جketika berbuka puasa:
Beliau berbuka sebelum shalat.

Beliau berbuka dengan beberapa biji ruthab –jika
ada-, jika tidak ada maka dengan beberapa biji
korma. Jika tidak ada, maka dengan beberapa
tegukan air putih.
Diriwayatkan darinya bahwa beliau membaca ketika
berbuka:

ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
ُ ﺎء
َ ﺟ ُﺮ إ ْن َﺷ
اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ
ِ ذﻫﺐ اﻟﻈﻤﺄ وا�ﺘﻠ
ِ ﺖ اﻟﻌﺮوق و�ﺒﺖ اﻷ

"Telah hilang rasa dahaga, basahlah urat leher, dan
tetaplah pahala, insya Allah ـ. (HR. Abu Daud).
Dan disebutkan darinya ج:
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ُّ ُ َ ً ْ َ
َّ َّ
َْ َْ
ﺎرهِ دﻋ َﻮة ﻻﺗ َﺮد
ِ ِإن لِﻠﺼﺎﺋِ ِﻢ ِﻋﻨﺪ ِإ�ﻄ

"Sesungguhnya untuk orang yang puasa saat berbuka
adalah doa yang tidak ditolak." (HR. Ibnu Majah).
Dan shahih darinya ج, bahwa beliau bersabda:

ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ
َّ ﺎﻫﻨَﺎ َ� َﻘ ْﺪ أَ ْ� َﻄ َﺮ
الﺼﺎﺋِ ُﻢ
ِإذا أ�ﺒﻞ الﻠﻴﻞ ِﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ وأدﺑﺮ ِﻣﻦ ﻫ

"Apabila datang malam dari sana dan berpaling dari
sana, maka sungguh berbuka orang yang puasa."
(Muttafaqun 'alaih).
Dan dijelaskan bahwa ia telah berbuka secara
hukum,

sekalipun

sungguh

telah

ia

tidak

masuk

meniatkannya,

waktu

berbuka,

dan

seperti

ashbaha (di waktu pagi) dan amsa (di waktu sore).

Adab-adab puasa:

Nabi  جmelarang orang yang berpuasa dari perkataan
kotor, mencela, menjawab celaan, dan menyuruhnya
agar

mengatakan

kepada

yang

mencela:

'Sesungguhku aku sedang puasa.' (muttafaqun 'alaih).
Dikatakan: ia mengucapkan dengan lisannya, dan
itulah yang nampak.
Ada

yang

hatinya,

berpendapat:

untuk

sedang puasa.

Ia

mengatakan

mengingatkan

dirinya

dengan

bahwa

ia
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Ada pula yang berpandangan: ia mengucapkannya
dengan lisannya dalam puasa wajib dan mengatakan
pada dirinya pada puasa sunnah, karena hal itu lebih
menjauhkan dari perbuatan riya.

Petunjuk Nabi  جdalam perjalanan di bulan
Ramadhan
Rasulullah

ج

melakukan

safar

di

bulan

Ramadhan, maka beliau puasa dan berbuka, dan
memberikan pilihan kepada para sahabat di antara
dua perkara.
Beliau menyuruh mereka berbuka, apabila musuh
sudah

dekat,

agar

mereka

kuat

dalam

menghadapinya.
Adapun bila perjalanan itu bukan berjihad,
Rasulullah  جbersabda tentang berbuka: ia adalah
rukhshah

(keringanan),

maka

siapa

yang

mengambilnya maka ia adalah baik, dan barangsiapa
yang ingin puasa, maka tidak mengapa atasnya.
Rasulullah  جtelah melakukan safar dalam
peperangan

terbesar

dan

teragung

yaitu

dalam

perang Badar dan perang fath (penaklukan kota
Makkah).
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Dan

bukan

termasuk

petunjuk

Nabi

ج

menentukan jarak perjalanan yang boleh berbuka
orang yang berbuasa, dan tidak ada yang riwayat
yang shahih dari beliau tentang hal itu.
Saat para sahabat memulai safar, mereka
berbuka tanpa memandang melewati perumahan dan
menceritakan bahwa itu sunnah dan petunjuknya ج,
seperti yang dikatakan oleh Ubaid dan(bin?) Jabr
rahimahullah, ia berkata: 'Aku pergi bersama Abu
Bashrah al-Ghifari  سsahabat Rasulullah ج, di kapal
dari Fusthath di bulan Ramadhan. Maka sebelum
melewati

perumahan,

ia

memanggil

sufrah

dan

berkata: 'Dekatkanlah.' Aku bertanya, 'Bukanlah
engkau masih melihat perumahan? Abu Nashrah
berkata,

'Apakah

engkau

membenci

sunnah

Rasulullah ( ?جHR. Ahmad dan Abu Daud).
Muhammad bin Ka'ab berkata, 'Aku datang kepada
Anas bin Malik  سdi bulan Ramadhan, sedang ia ingin
melakukan safar dan kendaraan telah disiapkan
untuknya. Dia telah memakai pakaian safar. Lalu ia
meminta makanan, lalu makan. Maka aku bertanya
kepadanya,

'Apakah

ini

sunnah?'

Ia

menjawab,
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'Sunnah.'

Kemudian

ia

berangkat.

At-Tirmidzi

berkata: Hadits Hasan.
Atsar-atsar

ini

sangat

jelas

bahwa

siapa

yang

memulai safar di siang hari bulan Ramadhan, maka
ia boleh berbuka.

Majelis kelima:
Petunjuk Nabi  جdi bulan
Ramadhan ( 3 )
P

Dan termasuk petunjuk Nabi  جbahwa apabila sudah
terbit fajar, sedangkan beliau sedang junub, maka
beliau mandi setelah terbit fajar –maksudnya setelah
azan subuh- dan beliau tetap puasa. Dan beliau
mengecup sebagian istrinya saat puasa di bulan
Ramadhan, 1 dan menyerupakan mengecup istri bagi
P0F

P

yang puasa seperti berkumur-kumur dengan air.

Petunjuk Nabi  جpada orang yang makan
dan minum karena lupa
Termasuk

petunjuknya

ج

menggugurkan

kewajiban mengqadha dari orang yang makan dan
minum karena lupa, dan sesungguhnya Allah  ـtelah
memberi makan dan minum kepadanya. Makan dan
minum ini bukanlah diberikan kepadanya maka ia
berbuka dengannya. Maka ia hanya berbuka dengan
apa yang dilakukannya. Hal ini sama dengan makan
1

Para ulama memakruhkan mengecup istri bagi orang yang puasa, apabila ia
tidak bisa menahan dirinya.
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dan minumnya di saat tidurnya, karena tidak ada
beban (taklif) dengan perbuatan orang yang tidur,
dan tidak pula orang yang lupa.

Hal-hal yang membatalkan puasa
Yang

shahih

membatalkan

puasa

dari

Nabi

adalah:

ج

bahwa

makan,

yang

minum, 2
P1F

P

berbekam (?), dan muntah.
Dan

al-Qur`an

menunjukkan

bahwa

jima

membatalkan puasa, seperti makan dan minum dan
tidak ada perbedaan pendapat padanya. Dan tidak
ada riwayat yang shahih darinya  جdalam memakai
celak, dan shahih darinya  جbahwa beliau  جbersiwak
saat puasa.
Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan darinya ج
bahwa beliau menyiramkan air ke atas kepalanya
saat berpuasa.
Beliau  جberkumur-kumur dan memasukkan air ke
hidung saat berpuasa, dan melarang yang berpuasa
dari berlebihan dalam memasukkan air ke hidung.

2

Termasuk dalam hal itu yang menyerupai keduanya, seperti infus.
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Tidak ada riwayat yang shahih darinya  جbahwa
beliau  جberbekam saat berpuasa, imam Ahmad
mengatakan hal itu.
Dan

tidak

riwayat

yang

shahih

bahwa

beliau

melarang bersiwak di permulaan siang dan tidak pula
di akhirnya.

Petunjuknya  جdalam i'tikaf
Beliau  جi'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan
Ramadhan

hingga

wafat,

beliau

pernah

meninggalkannya sekali lalu mengqadhanya di bulan
Syawal.
Beliau pernah i'tikaf sekali di sepuluh hari yang
pertama, kemudian di pertengahan, kemudian di
sepuluh hari terakhir, karena mengharapkan lailatul
qadar. Kemudian nyatalah baginya  جbahwa lailatul
qadar berada di sepuluh hari yang terakhir. Lalu
beliau menekuni i'tikafnya hingga akhir hayatnya ج.
Beliau

meminta

dibuatkan

kemah/tenda,

lalu

dibuatkan untuknya  جdi masjid, beliau menyendiri
di dalamnya dengan Rabb-nya.
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Apabila beliau  جingin i'tikaf, beliau  جshalat fajar
kemudian memasukinya.
Nabi ج

melakukan i’tikaf setiap tahun selama

sepuluh hari. Maka tatkala di tahun yang beliau
wafat, beliau i’tikaf selama dua puluh hari.
Jibril ÷ membacakan al-Qur`an kepada beliau
sekali setiap tahun, maka di tahun beliau wafat, ia ÷
membacakannya sebanyak dua kali.
Beliau  جjuga membacakan al-Qur`an kepadanya
sekali

setiap

tahun,

maka

beliau

membaca

kepadanya pada tahun itu sebanyak dua kali.
Apabila

beliau

ج

i’tikaf,

beliau

memasuki

kemahnya sendirian.
Beliau tidak memasuki rumahnya di saat i’tikaf
kecuali untuk keperluan tertentu.
Dan beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid ke
rumah Aisyah س, lalu ia menyisir rambutnya dan
membasuhnya, sedangkan beliau tetap di dalam
masjid dan dia radhiyallahu 'anha sedang haid.
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Sebagian istri beliau mengunjunginya saat beliau
sedang i’tikaf. Apabila ia berdiri, beliau ikut berdiri
mengantarnya, dan hal itu terjadi di malam hari.
Beliau  جtidak melakukan apapun terhadap istriistrinya saat i’tikaf, tidak mengecup dan tidak pula
yang lainnya.
Apabila beliau sedang i’tikaf, diberikan kepadanya
kasur dan diletakkan ranjangnya di tempat i’tikafnya.
Apabila beliau keluar untuk menunaikan hajatnya,
beliau melewati orang yang sakit, sedangkan beliau
berada di jalannya, maka beliau tidak menyapanya
dan tidak bertanya tentang dirinya.
Dan beliau pernah i’tikaf di kubah turki, menggelar
tikar di atas ambang pintunya. Semua itu untuk
mencapai tujuan i’tikaf dan semangatnya. Bukan
seperti yang dilakukan sebagian orang-orang jahil
yang menjadikan tempat i’tikaf sebagai tempat keluar,
menarik/mengundang

para

pengunjung

dan

bercengkerama di antara mereka. Ini adalah satu
jenis, dan i’tikaf Nabi  جjenis yang lain. Wallahul
muwaffiq.

Mejelis keenam:
Dalam menyebutkan nasab yang
mulia dan kesucian nenek moyang
beliau ج
Nasabnya ج:
Beliau

adalah

Abu

al-Qasim,

Muhammad

bin

Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul
Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ad bin
Luay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin
Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin
Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin ‘Adnan.
Inilah

yang

disepakati

dalam

nasab

Nabi

ج.

Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa ‘Adnan
berasal dari keturunan Nabi Ismail ÷.

Nama-namanya ج:
Dari Jubair bin Muth’im س, sesungguhnya
Rasulullah  جbersabda:

ََ ْ ُ ْ
ُ لﻤﺎﻲﺣ َّاﺬﻟي َ� ْﻤ
َ ْ  َوأَﻧَﺎ ا,ﻤﺣ ُﺪ
َ ْ َ َوأَﻧَﺎ أ, أَﻧَﺎ ُ�َ َّﻤ ٌﺪ:ﺎء
َ إ َّن ﻲﻟ أَ ْﺳ
ُ ﺤﻮ
َ
اﷲ ِﻲﺑ اﻟ�ﻔ َﺮ َوأﻧﺎ
ﻤ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ٌ
َ ْ
ُ اﻨﻟ
ُ َ َ َّ َ ﺎس َﻰﻠﻋ ﻗ َﺪ
ُ َ ْ� اﺬﻟي
ُ ِ َ اﺤﻟ
َّ ﺮﺸ
اﺬﻟي ﻟي َﺲ َ�ﻌﺪ ُه أ َﺣﺪ
ِ � َوأﻧﺎ اﻟﻌﺎ ِﻗﺐ
ِ ﺎﺮﺷ
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“Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama: aku
adalah Muhammad, Ahmad, al-Mahi yang Allah ــ
menghapuskan kekafiran denganku, aku adalah alHasyir yang manusia digiring di atas kedua telapak
tanganku, dan aku adalah al-‘Aqib yang tidak ada
seorangpun (dari nabi) setelah aku.’ (Muttafaqun
‘alaih)

Kesucian nenek moyang Rasulullah ج:

Ini termasuk yang tidak memerlukan dalil.

Maka sesungguhnya Nabi  جyang terpilih berasal dari
Bani Hasyim dan keluarga besar suku Quraisy. Maka
beliau bangsa arab yang paling mulia secara nasab.
Beliau berasal dari kota Makkah,

kota yang paling

dicintai oleh Allah ـ. Firman Allah ـ:

أﷲ أﻋﻠﻢ ﺣﻴﺚ �ﻌﻞ رﺳﺎﺘﻟﻪ
Allah  ـ ـmengetahui di mana Dia  ـ ـmenjadikan
risalah-Nya.
Abu Sufyan  سmengakui –dan hal itu sebelum
ia masuk Islam- terhadap tingginya nasab Nabi  جdan
kemuliannya, dan peristiwa itu terjadi saat ia ditanya
oleh Heraklius tentang nasabnya, maka Abu Sufyan
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س

menjawab:

'Dia

pada

kami

termasuk

yang

mempunyai nasab. Heraklius berkata: 'Demikian pula
para rasul, diutus pada nasab kaumnya. (Muttafaqun
‘alaih).
Dan Nabi  جbersabda:

َ ْ َ َْ َ ْ َْ َْ ََ ْ
َ ْ
َ إ َّن
�ِ َاﺻ َﻄﻰﻔ ِﻣ ْﻦ ﺑ
 و,ﺪﻟ ِإﺑﺮا ِﻫﻴﻢ ِإﺳﻤﺎ ِ�ﻴﻞ
ِ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﺻ َﻄﻰﻔ ِﻣﻦ و
ِ
َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ْ
َ َ َُْ ْ َ َ ْ َ ًَُْ ََ َ
َ
ْ
,ﺎﺷ ٍﻢ
ِ  واﺻﻄﻰﻔ ِﻣﻦ ﻗﺮ� ٍﺶ ﺑ ِ� ﻫ, واﺻﻄﻰﻔ ِﻣﻦ ﺑ ِ� ِﻛﻨﺎﻧﺔ ﻗﺮ�ﺸﺎ,ِإﺳﻤﺎ ِ�ﻴﻞ ِﻛﻨﺎﻧﺔ
َ َ ْ
َ َ ْ
ﺎﺷ ٍﻢ
ِ َواﺻﻄﻔ ِﺎ� ِﻣﻦ ﺑ ِ� ﻫ

“Sesungguhnya Allah  ــmemilih Nabi Ismail ÷ dari
keturunan Nabi Ibrahim ÷, dan Dia  ـــmemilih
Kinanah dari keturunan Nabi Ismail ÷, dan memilih
Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani
Hasyim dari keturunan Quraisy, dan memilih aku dari
Bani Hasyim. (HR. Muslim)
Dan

di

antara

kesucian

nasabnya

ج,

sesungguhnya Allah  ـtelah memelihara kedua orang
tuanya dari perbuatan zina. Maka beliau dilahirkan
dari pernikahan yang sah dan bukan terlahir dari
perzinahan. Sebagaimana sabda Nabi ج:

ُ َ َ َْ َ َ ْ َ
َ
ْ ْ َ َ
ْ َ َ
َ
ُ ﺟ
�ِّ ﺎح ِﻣ ْﻦ ُﺪﻟن آد َم إِﻰﻟ أن َو َﺪﻟ ِ� أ ِﻲﺑ َوأ
ٍ ﺎح َول ْﻢ أﺧ ُﺮج ِﻣ ْﻦ ِﺳﻔ
ٍ �ِﺖ ِﻣ ْﻦ ﻧ
ﺧﺮ
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“Aku terlahir dari pernikahan dan tidak keluar dari
hasil perzinahan, dari sejak Nabi Adam ÷ hingga
ayah dan ibuku melahirkan aku, dan tidak sedikitpun
menimpaku dari perzinahan jahiliyah.”

(HR.

Ath-

Thabrani dalam al-Ausath dan di hasankan oleh
Syaikh al-Albani).
Dan beliau juga bersabda:

َ َْ َ
ْ َ َ
َ
َ ْ َ
ُ ﺟ
ﺎح
ٍ � ِﺳﻔ
� ﺎح
ٍ �ِﺖ ِﻣ ْﻦ ُﺪﻟن آد َم ِﻣ ْﻦ ﻧ
ﺧﺮ

‘Aku keluar dari sejak Nabi Adam ÷ dari pernikahan,
bukan

dari

perzinahan.’

HR.

Ibnu

Sa’ad

dan

dihasankan oleh Syaikh al-Albani.
Ibnu Sa’ad dan Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari
al-Kalbi rahimahullah, ia berkata, ‘Aku menulis bagi
Nabi  جlima ratus (500) ibu, maka aku tidak
menemukan perzinahan pada mereka, dan tidak pula
sesuatu dari perkara jahiliyah.
Perkataannya: ‘lima ratus’ maksudnya semua nenek
moyangnya dari pihak bapak dan ibunya.
Penyair berkata:
Dari sejak zaman Nabi Adam ÷ senantiasa menjaga
baginya
Sulbi dan rahim dalam keturunannya
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Sehinga berpindah dalam pernikahan yang suci
Tidak terkumpul padanya yang haram
Maka

nampak

bagaikan

bulan

purnama

yang

sempurna di malam hari
Selama

menampakkan

cahayanya

yang

menerangi maka ia menjadi sempurna
Maka tersingkaplah kegelapan dari cahayanya
Dan cahaya membuat kegelapan tidak terlihat
lagi
Terima

kasih

kepada

yang

memberikan

kepada kami
Awhaam tidak lagi meliputi hakekatnya

nikmat

Mejelis ketujuh:
Kejujuran dan amanahnya ج
Nabi  جterkenal sejak sebelum diutus menjadi
nabi di kalangan kaumnya dengan sifat jujur dan
amanah. Beliau dikenal di antara mereka dengan
gelar al-Amin. Yaitu gelar yang tidak dimiliki kecuali
orang kepada orang yang telah mencapai puncak
dalam kejujuran dan amanah, serta selain keduanya
dari perkara-perkara kebaikan.
Musuh-musuhnya

bersaksi

untuk

beliau

dengan sifat itu. Abu Jahal yang sangat membenci
dan

mendustakannya

mengetahui

bahwa

beliau

adalah seorang yang jujur. Karena itulah, ketika
seorang

laki-laki

bertanya

kepadanya,

‘Apakah

Muhammad itu benar atau bohong? Ia menjawab,
‘Celakalah

engkau,

demi

Allah,

sesungguhnya

Muhammad itu seorang yang jujur. Muhammad tidak
pernah berdusta.
Seperti ini pula Abu Sufyan, - pada waktu itu ia
belum masuk Islam dan termasuk oarng yang sangat
memusuhi

Nabi

ج,

ketika

Heraklius

bertanya
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kepadanya, ‘Apakah kamu menuduhnya berbohong
sebelum dia mengatakan hal ini (risalah)? Maka Abu
Sufyan  سmenjawab: tidak. Heraklius berkata, ‘Dan
aku telah bertanya kepadamu, apakah kamu pernah
menuduhnya

berbohong

sebelum

dia

membawa

risalah ini? Maka engkau menyebutkan bahwa tidak
pernah. Maka aku sudah mengenal bahwa ia tidak
pernah berbohong terhadap manusia dan berdusta
terhadap Allah ـ.
Inilah Khadijah radhiyallahu 'anha, ketika Nabi
 جdatang kepadanya sambil gemetar dan berkata,
‘Selimutilah aku, selimutilah aku.’ Dan hal itu setelah
turunya wahyu di gua Hira. Ia berkata kepadanya,
‘Bergembiralah, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah ـ
tidak

akan

pernah

menghinakan

engkau,

sesungguhnya engkau menyambung tali silaturrahim,
jujur dalam ucapan ...’ (Muttafaqun ‘alaih).
Dan dari Ibnu Abbas س, ia berkata, ‘Tatkala
turun ayat :

َْ ْ َ َ َ َ ْ ََْ
َ
َ
[٢١٤ :﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء٢١٤�ِ�﴿و�نذِر عشِ�تك ا�قر

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu
yang terdekat, (QS. Asy-Su'ara:214)
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Rasulullah  جkeluar hingga menaiki bukit Shafa, lalu
berseru: ‘Wahai orang-orang yang ada di pagi hari.’
Mereka bertanya-tanya, ‘Siapakah ini?’ Maka mereka
berkumpul

kepadanya.

Lalu

‘Bagaimana

pendapatmu

jika

beliau
aku

bersabda,

mengabarkan

bahwa pasukan berkuda yang ada di lembah ingin
menyerang

kalian,

apakah

kalian

membenarkan

beritaku?’ Mereka semua menjawab, ‘Benar, kami
tidak pernah mencoba atasmu kecuali kebenaran.;
Beliau berkata,

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ ِّ َ
َ
اب ﺷ ِﺪﻳْ ٍﺪ
ٍ ﻓ ِﺈ� ﻧ ِﺬﻳﺮ ﻟ�ﻢ �� ﻳﺪي ﻋﺬ

‘Maka sesungguhnya aku
kepadamu

di

hadapan

memberikan

siksaan

yang

peringatan
keras.”

(Muttafaqun ‘alaih).
Sesungguhnya kejujuran Nabi  جdan sifat amanahnya
membuat kaum musyrikin

membuat-buat dalam

menuduhnya. Terkadang mereka berkata, ‘Dia adalah
penyihir lagi pendusta. Kadangkala mereka berkata:
Dia seorang penyair. Terkadang mereka berkata: Dia
seorang dukun. Dan di saat lain mereka berkata: Dia
seorang yang gila. Dan mereka saling mencela dalam
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hal itu, karena mereka mengetahui bebasnya Nabi ج
dari semua sifat dan gelar yang tercela.
Inilah an-Nadhr bin al-Harits yang sangat
menyakiti Nabi ج, ia berkata kepada kaum Quraisy:
Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya –demi
Allah- telah terjadi padamu satu perkara yang kaum
belum pernah mengalaminya sebelumnya. Sungguh
Muhammad merupakan seorang pemuda yang paling
kamu senangi dari sisi akal, paling jujur dalam
ucapan, paling agung dalam memegang amanah.
Sehingga apabila kamu melihat jenggot pada dua
pelipisnya dan ia datang kepadamu dengan sesuatu
yang dibawanya, kamu mengatakan dia seorang
penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang
penyihir. Kamu mengatakan dia seorang dukun, tidak
–demi Allah- dia bukanlah seorang dukun. Dan kamu
mengatakan dia seorang penyair, dia seorang yang
gila. Kemudian ia mengatakan, 'Wahai sekalian kaum
Quraisy,

perhatikanlah

pada

perkaramu.

Maka

sesungguhnya –demi Allah- telah turun satu perkara
besar.
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Adapun

sifat

amanah

Nabi

ج,

maka

ia

merupakan penyebab keinginan Khadijah radhiyallhu
'anha agar ia menjadi istri Nabi ج, di mana beliau
membawa perdagangannya ke negeri Syam, dan ia
telah mengetahui

dari budaknya

yang

bernama

Maisarah sesuatu yang membuatnya kagum dari sifat
amanah dan kemuliaan akhlaknya.
Dan di antara sifat amanahnya bahwa orangorang kafir Quraisy –padahal mereka tidak beriman
dan mendustakan beliau- mereka menitipkan harta
mereka di sisinya dan memberikan amanah atasnya.
Dan ketika Allah  ــmengijinkan beliau hijrah ke
Medinah, beliau menitipkan kepada Ali  سuntuk
menyerahkan

semua

amanah

kepada

para

pemiliknya.
Sesungguhnya amanah terbesar yang dipikul
oleh Nabi  جdan disampaikan dengan sebaik-baiknya
adalah amanah wahyu dan risalah yang Allah ــ
memberikan

tugas

kepadanya

untuk

menyampaikannya kepada manusia. Maka Nabi ج
menyampaikan

risalah

dengan

sempurna

dan
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menunaikan

amanah

dengan

sebaik-baiknya,

berjihad melawan musuh-musuh Allah  ــdengan
hujjah dan penjelasan, pedang dan panah. Maka
Allah  ــmemberikan kemenangan kepadanya dan
menerangi
dakwahnya,

dada
maka

membenarkannya,

orang-orang
mereka
menolong

beriman

beriman
dan

dengan

kepadanya,

membantunya.

Sehingga tinggilah kalimah tauhid, tersebarlah Islam
di Timur dan Barat. Maka tidak ada rumah di
perkotaan dan pedesaan kecuali Allah  ـــtelah
memasukkan agama ini kedalamnya. Semua rahmat
dan kesejahteraan Allah  ــselalu tercurah kepada
yang jujur lagi dipercaya, yang telah berjihad karena
Allah  ــdengan sebenar-benarnya hingga kematian
datang menjemputnya.

Mejelis kedelapan:
Perjanjian dan berita gembira para
Nabi dengan kedatangan Nabi
Muhammad ج
Firman Allah ـ:

ٌ
ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ّ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
اء� ْم َر ُسول
اب وحِكم ٍة �م ج
ٍ ﴿�ذ أخذ ا� مِيثاق ا�بِيِ� لما آتيت�م مِن كِت
َ
ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ٌ ّ َ ُ
ْ ِ� ْم إ
�ي
مصدِق ل ِما مع�م �ؤمِن بِهِ و�ن�نه قال أأقرر�م وأخذ�م � ذل
ِ ِ
ُ
َّ َ َ َ
ْ َ َ َ َ َْ ُ َ
َّ
ََ
َ َ َ َ َ
ُ
قالوا أق َر ْرنا قال فاش َه ُدوا َو�نا َم َع� ْم م َِن الشاهِد
 � َم ْن ت َو� َ� ْع َد ذل ِك فأول�ِك٨١ِين
َ ُ َْ ُ
[٨٢-٨١ :﴾ ]آل ﻋﻤﺮان٨٢ه ُم الفاسِقون

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari
para nabi:"Sungguh, apa saja yang Aku berikan
kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian
datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan
apa yang ada padamu, niscaya kamu akan
bersungguh-sungguh
beriman
kepadanya
dan
menolongnya". Allah berfirman :"Apakah kamu
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang
demikian itu" Mereka menjawab:"Kami mengakui".
Allah berfirman:"Kalau begitu saksikanlah (hai para
nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". *
Barangsiapa yang berpaling sesudah itu, maka
mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imrah
81-82)
Ali bin Abu Thalib  سdan anak pamannya Abdullah
bin al-Abbas  سberkata, 'Allah  ــtidak mengutus
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salah seorang nabi kecuali diambil sebuah perjanjian
kepadanya,

jika

Allah

mengutus

Muhammad,

sedangkan dia masih hidup, sungguh dia akan
beriman kepadanya dan membelanya. Dan Dia ــ
menyuruhnya agar mengambil perjanjian kepada
umatnya: sungguh jika Muhammad dibangkitkan
(diangkat menjadi nabi), sedangkan mereka masih
hidup, niscaya mereka beriman kepadanya dan
membantunya." 3 Dan diriwayatkan dari as-Suddy
P2F

P

riwayat yang serupa.
Dan Allah  ــberfirman menceritakan tentang
ucapan Nabi Ibrahim ÷:

ً َُ ْ
َ ْ ْ
ْ
َ و� مِنْ ُه ْم َ�تْلُو َع َليْه ْم آيَات َِك َو ُ� َع ّل ُِم ُه ُم الْك َِت
﴿ َر َّ� َنا َو ْا� َعث �ِي ِهم رس
اب َوا� ِك َمة
ِ
َ َّ ْ ّ َ ُ َ
َ ْ ك َ�ن
ُ ا�ك
ُ ت الْ َعز
َ ْ �ز
[١٢٩ :﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة١٢٩ِيم
و�ز� ِي ِهم إِن
ِ

Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul
dari kalangan, yang akan membacakan kepada
mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada
mereka Al-Kitab (al-Qur'an) dan hikmah serta
mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. alBaqarah:129)
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, 'Allah  ـberfirman
menceritakan tentang kesempurnaan dakwah/doa
3

Ibnu Katsir 1/493.
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Nabi Ibrahim ÷ untuk penduduk tanah haram
(Makkah al-Mukarramah) supaya Allah  ــmengutus
kepada seorang mereka seorang rasul dari kalangan
mereka, maksudnya dari keturunan Ibrahim ÷. Dan
sungguhnya doa ini terkabulkan sesuai ketentuan
(taqdir) Allah  ـ ـyang telah terdahulu (di Lauhul
Mahfuzh) dalam menentukan Muhammad  جsebagai
rasul di kalangan para ummi (orang-orang yang tidak
pandai membaca) kepada mereka dan kepada semua
bangsa

ajam

manusia,

(non

arab)

sebagaimana

dari

kalanan

diriwayatkan

jin

oleh

dan
Imam

Ahmad rahimahullah, dari al-'Irbadh bin Sariyah س, ia
berkata, 'Rasulullah  جbersabda:

َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ ُ
ٌ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ
َ
َ
َ ْ ِّ
َّ
: َوﺳﺄﻧبﺌ�ﻢ ﺑِﺄو ِل ذلِﻚ,ﺠ ِﺪ �ُل ِﻰﻓ ِﻃﻴْن ِﺘ ِﻪ
ﷲ ﺨﻟﺎ�ﻢ اﻨﻟ ِب ِﻴ� و�ِن آدم لﻤﻨ
ِ إِ� ِﻋﻨﺪ ا
َُْ َْ َْ َ َُْ َ
ْ
ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ ِّ ُ َ ْ ُ َ
َ
َ
 و�ﺬلِﻚ أمﻬﺎت,دﻋﻮة أ ِﻲﺑ إِﺑﺮا ِﻫﻴﻢ و�ﺮﺸى ِﻋيﺲ ِﻲﺑ ورؤ�ﺎ أ� اﻟ ِﻲﺘ رأت
ْ اﻨﻟي
َّ
� َﻳَ َﺮ�ْ َﻦ
ِِ

"Sesungguhnya aku di sisi Allah  ـــmerupakan

penutup para nabi dan sesungguhnya Nabi Adam ÷
masih berada di atas tanahnya. Dan aku akan
mengabarkan

kepadamu

dengan

permulaan

yang
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demikian itu: doa bapakku (moyangku) Ibrahim ÷,
berita gembira Nabi Isa ÷ denganku, mimpi ibuku
yang dilihatnya, demikian pula ibu-ibu para nabi,
mereka melihat dalam mimpi."
Dan Nabi  جsenantiasa disebut di kalangan
manusia

secara

masyhur

serta

terus

berjalan,

sehingga penutup nabi dari bani Israel secara nasab,
yaitu Nabi Isa putra Maryam ÷, di mana dia berdiri
di hadapan bani Israel memberikan khuthbah, ia
berkata:

ْ
ْ�ا ب َر ُسول يَأ� مِن
ً ّ َ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ً ّ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ّ
ِ ٍ ِ ِ ﴿إ ِ ِ� رسول ا�ِ إِ��م مصدِقا ل ِما �� يدي مِن ا�وراة ِ ومب
َْ
َُْ َ ُ ْ
[٦ :�عدِي اس ُمه أ�د﴾ ]اﻟﺼﻒ

, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu,
membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu
Taurat dan memberi khabar gembira dengan
(datangnya) seorang Rasul yang akan datang
sesudahku,
yang
namanya
Ahmad
(Muhammad)"…(QS. ash-Shaff:6)
Karena inilah beliau bersabda dalam hadits ini: doa
bapakku (moyangku) Ibrahim ÷, berita gembira Nabi
Isa ÷ denganku.
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Adapun

cerita

tentang

keutamaannya

dan

manaqibnya dalam kitab-kitab terdahulu, maka hal
itu ditunjukkan oleh firman Allah ـ:

َّ َّ ّ ُ ْ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َّ
ْ َ َُ ُ َ
ً ك ُت
َّ � و�ا عِنْ َد ُه ْم
ِ ا� ْو َراة
م
�
�ِ �﴿ا�ِين يتبِعون الرسول ا� ِ� ا
ه
ون
د
ِي
�ا
ِ
ِ
ْ ْ َ
ْ ْ ُ ُ َُْ
َ ُّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ْ
ُح ّرم
َ �ُ الط ّي َبات َو
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
حل لهم
ِ يل يأمرهم بِالمعر
ِ ِ
ِ �وف و�نهاهم ع ِن المنكرِ و
ِ �ا
ِ و
ِ
ِ �
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ ََ ُ َْ َ
ْ ْ َ ْ َ
ْ ُ َ ْ ث َو َ� َض ُع َ�نْ ُه ْم إ
:﴾ ]اﻷﻋﺮاف... �هم َوا�غ�ل ال ِ� �نت علي ِهم
ِ
ِ �علي ِهم ا�با
[١٥٧

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang
ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam
Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar
dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan
membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelenggu yang ada pada mereka…. (QS. al-A'raaf:157)
Dari 'Atha` bin Yasar rahimahullah, ia berkata,
'Aku bertemu Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash س, aku
berkata,

'Beritakanlah

kepadaku

tentang

sifat

Rasulullah  جdi dalam Taurat.' Ia menjawab, 'Tentu,
demi Allah, sesungguhnya disebutkan dalam Taurat
seperti sifatnya yang ada dalam al-Qur`an:

َ

َُّ

ً

َ َ َ ْ َ ْ َ َّ

َ ُّ َ َ

َّ
ً ِ � إنا أرسلناك شاهِدا َومب
ً �ا َونذ
[٤٥ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٤٥ِيرا
ِ ُّ ِ �﴿يا ��ها ا
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Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi
saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi
peringatan, (QS. al-Ahzab:45)
Menjaga orang-orang yang ummi (tidak bisa baca
tulis), engkau adalah hamba dan rasul-Ku, Aku
memberimu

nama

al-Mutawakkil

(orang

yang

bertawakkal), tidak bersifat keras, tidak pula kasar,
tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, tidak membalas
kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi memberi
maaf dan mengampuni.

Dan Allah  ــ ـtidak

mengambilnya sehingga menegakkan dengannnya
agama yang bengkok, dengan mereka mengatakan:
'Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah ـ,
maka terbuka dengannya mata yang buta, telinga
yang tuli dan hati yang tertutup.' (HR. al-Bukhari).
Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas س, ia
berkata, 'al-Jaruud bin Abdullah  سdatang lalu
masuk Islam, ia berkata, 'Demi Allah  ــyang telah
mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku
telah menemukan ciri-ciri engkau di dalam Injil. Ibnu
al-Batul telah memberikan kabar gembira tentang
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kedatangan engkau, maksudnya Nabi Isa putra
Maryam ÷.
Dari Abu Musa al-Asy'ari س, ia berkata, 'anNajasyi  سberkata, 'Aku bersaksi bahwa Muhammad
adalah utusan Allah, dan sesungguhnya yang telah
memberikan kabar gembira tentang kedatangannya
adalah Isa ÷. Dan jikalau bukan karena tugasku
sebagai raja dan apa yang kupikul dari perkara
manusia, niscaya akau mendatanginya sehingga aku
mengangkat kedua sendalnya." (HR. Abu Daud).

Mejelis kesembilan:
Nabi Pembawa Rahmat ( 1 )
Sungguh Nabi  جmenjadi rahmat bagi semua
umat manusia, dan Allah ـ
 ــtelah menyebutkan
sifatnya dengan hal itu dengan firman-Nya:

َ َ َْ ًَْ

َّ َ َ ْ َ ْ َ َ

[١٠٧ :﴾ ]اﻷﻧﺒﻴﺎء١٠٧�﴿ َوما أرسلناك إِ� َر�ة ل ِلعال ِم

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. alAnbiyaa`:107)
Maka rahmatnya bersifat universal, meliputi orang
yang beriman dan kafir. Inilah Thufail bin 'Amr adDausi,

dia

merasa

putus

asa

untuk

memberi

petunjuk kepada kabilahnya, yaitu Daus. Lalu ia
pergi kepada Nabi  جdan berkata, 'Wahai Rasulullah,
sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan
enggan (menerima dakwah), maka berdoalah kepada
Allah ـ
 ــuntuk membinasakannya.' Lalu Nabi ج
menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya.
Maka manusia (para sahabat yang hadir) merasa
yakin akan hancurnya kabilah Daus bila Nabi ج
mendoakan kehancuran mereka, akan tetapi nabi
pembawa rahmat berdoa:

65

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

ْ
ّ
َ ْ
الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻫ ِﺪ د ْو ًﺳﺎ َوأ ِت ﺑِ ِﻬ ْﻢ

"Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan
datangkanlah mereka (kepadaku untuk beriman).'
Muttafaqun 'alaih.

Beliau mendoakan mereka supaya mendapat hidayah
dan petunjuk dan tidak berdoa atas mereka dengan
siksaan dan kehancuran total, karena beliau tidak
menghendaki untuk manusia kecuali kebaikan dan
tidak

mengharapkan

untuk

mereka

selain

keberuntungan dan keselamatan.
Nabi  جpernah pergi ke Thaif untuk mengajak
kabilah-kabilahnya

masuk

Islam.

Maka

para

penduduknya menghadapinya dengan pengingkaran,
ledekan, dan olok-olokan, bahkan orang-orang bodoh
dari mereka melemparinya dengan batu sehingga
darah mengalir dari dua kakinya ج.
Aisyah

radhiyallahu

'anha

meriwayatkan

peristiwa yang terjadi setelah itu, ia berkata, 'Aku
bertanya

kepada

Rasulullah

ج,

'Apakah

pernah

datang kepadamu satu hari yang lebih berat dari
pada tragedi di bukit Uhud? Beliau  جmenjawab,
'Sungguh aku telah mendapati dari kaummu –dan itu
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adalah peristiwa terberat yang kutemui dari merekayaitu hari aqabah. Ketika aku menawarkan diriku
kepada Ibnu Abdi yalail bin Abdu Kulal, maka ia
memenuhi

keinginanku.

Lalu

aku

pergi

dalam

keadaan berduka cita yang terlihat dari raut wajahku.
Maka aku tidak sadar kecuali di Qarn ats-Tsa'alib.
Maka aku mengangkat kepalaku. Ternyata awan
telah menaungiku. Lalu aku melihat, ternyata Jibril
÷ ada padanya. Maka ia berseru kepadaku seraya
berkata, 'Sesungguhnya Allah  ــtelah mendengar
ucapan kaummu kepadaku dan jawaban mereka
atasmu. Dan Dia ـ
 ــtelah mengutus kepadamu
malaikat

gunung,

agar

menurut

kehendakmu

bersabda,

'Maka

engkau
pada

malaikat

menyuruhnya

mereka.'

gunung

Beliau

memanggilku

seraya berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya
Allah  ـtelah mendengar ucapan kaummu kepadamu
dan

jawaban

mereka

terhadapmu.

Dan

akulah

malaikat gunung, Allah  ــtelah mengutusku agar
engkau menyuruhku menuruti perintahmu, maka
apakah

yang

engkau

kehendaki?

jika

engkau

menghendaki, aku akan menimpakan kepada mereka
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dua

gunung

yang

besar.

Maka

Rasulullah

ج

bersabda:

َ ْ َ ْ ٌ
ُْ ْ َ ْ ُ َْ َْ
َ ْ َ َ َُ ْ َ َ
ُ ُﻼﺑﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َ� ْﻌﺒ
َ �ﺮ
ُﻚ َﻪﻟ
�ﺮﺷ
ﻻ
ه
ﺪ
ﺣ
و
اﷲ
ﺪ
ﺻ
أ
ﻦ
ﻣ
اﷲ
ج
ِ
ِِ
ِ
ِ ﺑﻞ أرﺟﻮ أن
َ َ
ْ َ
ْ ُ ﻻ
�ﺮﺸ ِك ُﺑِ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ
و

"Bahkan

aku

mengharapkan

agar

Allah

ــــ

mengeluarkan dari sulbi (keturunan) mereka orang
yang hanya menyembah Allah ـ
 ــsaja, tidak ada
sekutu baginya dan tidak menyekutukan sesuatu
dengannya." Muttafaqun 'alaih.
Itulah sifat rahmat kenabian yang membuat Nabi ج
melupakan lukanya mengucurkan darah, hatinya
sakit, sanubarinya yang terluka, dan tidak mengingat
selain menyampaikan kebaikan kepada para manusia
dan mengeluarkan mereka dari alam kegelapan
kepada cahaya, dan memberikan petunjuk kepada
mereka menuju jalan yang lurus.
Nabi

ج

menaklukkan

kota

Makkah

dan

memasukinya bersama sepuluh ribu pejuang, dan
Allah  ـmeneguhkannya untuk mengalahkan orangorang yang menyakitinya, mengusirnya, melakukan
konspirasi untuk membunuhnya, mengeluarkannya
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dari negerinya, membunuh para sahabatnya, dan
melakukan fitnah kepada mereka dalam agama
mereka.
Salah seorang sahabat berkata –setelah selesai
penaklukan

agung

pembunuhan

ini-

masal.'

'Hari

Maka

ini

Nabi

adalah
ج

hari

bersabda,

'Bahkan, hari ini adalah hari kasih sayang.'
Kemudian Nabi  جkeluar kepada orang-orang
yang kalah, pandangan mata mereka tegang, hati
mereka ketakutan, dan leher mereka terasa kering.
Mereka menunggu apakah yang akan dilakukan sang
pemimpin

yang

Sedangkan

mereka

menipu,

menang

membalas

ini

adalah
dendam,

kepada

mereka.

orang-orang

terbiasa

mencincang

kaum

muslimin yang terbunuh, seperti yang telah mereka
lakukan dalam perang Uhud dan lainnya.
Maka Nabi  جbersabda, 'Wahai sekalian kaum
Quraisy, apakah pendapatmu yang akan kulakukan
terhadapmu?'

Mereka

menjawab,

'(Engkau

akan

melakukan) kebaikan.'Saudara yang mulia dan putra
saudara yang mulia.' Maka Nabi  جbersabda:
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ُّ ا ْذ َﻫﺒُ ْﻮا ﻓَﺄَ ْ�ﺘُ ُﻢ
ُ اﻟﻄﻠَ َﻘ
ﺎء
ِ

'Pergilah, kamu semua bebas.'

Maka pergilah mereka, bagaikan baru dibangkitkan
dari kuburan.
Inilah pemberian ampun yang menyeluruh
sebagai hasil kasih sayang yang ada di hati Nabi ج
dan yang besar untuk meliputi/mencakup mayoritas
musuhnya

yang

sangat

menyakitinya

dan

para

sahabatnya. Maka kalau bukan karena rahmat ini
niscaya

tidak

terjadi

pemberian

maaf

benarlah Rasulullah  جketika bersabda:

ini.

Dan

ٌ َ ْ ُ ٌ َْ َ ََ
أﻧﺎ رﻤﺣﺔ مﻬﺪاة

"Aku adalah rahmat yang dihadiahkan.' (HR. alHakim).

Mejelis ke sepuluh:
Nabi rahmat (2)
Kasih sayangnya terhadap binatang dan
benda mati
Kami telah menyebutkan bahwa kasih sayang

kenabian sangat luas, mencakup kepada non muslim,
terutama muslim yang mengesakan Allah ــ. Kami
ingin menambahkan di sini, sesungguhnya rahmat
Nabi  جmelampaui jenis manusia, sehingga mencakup
binatang dan benda mati. Sungguh Nabi  جpernah
bersabda:

َ ٌ
َ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ
َْ
,ﺮﺸ َب
،�ﻖ
ﺑَيﻨ َﻤﺎ َر ُﺟﻞ � ْﻤ ِﻲﺸ ﺑِ َﻄ ِﺮ
ِ  ��ل ِ�ﻴﻬﺎ ﻓ, ﻓﻮﺟﺪ ﺑِﺮﺌا،اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﻌﻄﺶ
ٍ
ْ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ
َ
َ
 ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا: �ﻘﺎل الﺮﺟﻞ. ﻳﺄ�ﻞ اﻟﺮﺜى ِﻣﻦ اﻟﻌﻄ ِﺶ، ﻓﺈِذا ﻠﻛﺐ ﻳﻠﻬﺚ،�ﻢ ﺧﺮج
َّ ُ ْ
ُ ً َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
َْ
َ ََ ْ
 � َّﻢ،ﺎء
 �ﻤﻸ ﺧﻔﻪ ﻣ,اﺒﻟﺮﺌ
ِ اﻟﻠﻜﺐ ِﻣ َﻦ اﻟﻌ َﻄ ِﺶ ِﻣﺜﻞ
ِ  ��ل،�اﺬﻟي ﺎﻛن ﺑﻠﻎ ِﻣ
َ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
ُ َ َْ
 ﻳَﺎ َرﺳﻮل:ﻪﻟ" ﻗﺎلﻮا
 �ﻐﻔﺮ، ﻓﺸﻜﺮ اﷲ ﻪﻟ، ﻓﺴﻰﻘ اﻟﻠﻜﺐ،�ِ أم َﺴﻜﻪ ﺑِ ِﻔﻴ ِﻪ ﺣﻰﺘ ر
َ ُ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ
ََ
ْ ََ
َ ﷲ! َو� َّن َﻨﻟَﺎ ﻲﻓ َﻫﺬه
]ﻣ َّﺘﻔ ٌﻖ
" ِ"ﻲﻓ ﻞﻛ ﻛ ِﺒ ٍﺪ رﻃﺒ ٍﺔ أﺟﺮ:اﺒﻟﻬﺎﺋِ ِﻢ ﻷﺟ ًﺮا؟ �ﻘﺎل ج
ِ
ِ ِ ا
.[ﻋﻠﻴﻪ

"Tatkala seorang laki-laki berjalan di tengah jalan, ia
merasa sangat kehausan, lalu ia menemukan sumur.
Maka ia pun turun kedalamnya lalu minum. Kemudian
ia

keluar,

ternyata

ada

seekor

anjing

yang
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menjulurkan lidah, memakan tanah karena kehausan.
Maka laki-laki itu berkata, 'Anjing ini sangat kehausan
seperti yang telah kualami. Lalu ia turun ke sumur,
mengisi air di sepatunya, kemudian memegangnya
dengan mulutnya hingga naik. Lalu ia memberi minum
kepada anjing tersebut. Maka Allah  ـberterima kasih
kepadanya dan mengampuninya.' Mereka bertanya,
'Wahai Rasulullah, dan apakah sesungguhnya untuk
kami adalah pahala pada binatang-binatang ini? Maka
beliau bersabda, 'Di setiap hati yang basah ada
pahala.' (Muttafaqun 'alaih).
Dengan kaidah umum ini 'Di setiap hati yang
basah ada pahala' Nabi  جtelah mendahului semua
lembaga dan organisasi yang berperan membela hakhak binatang dan kasih sayang kepadanya. Nabi ج
telah mendahuluinya ratusan tahun yang lalu, di saat
beliau bersabda:

َ
ْ
ٌ ْ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ �ﺖ
َ ِّ ُ
َ اﻨﻟ
َّ ﻴﻬﺎ
َ ِ  َﻻ,ﺎر
� أ ْﻃ َﻌ َﻤﺘ َﻬﺎ
ِ  ﻓﺪﺧﻠ، ﺳﺠﻨﺘﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﻣﺎﺗﺖ,ﺖ ام َﺮأة ِﻲﻓ ِﻫ َّﺮ ٍة
ِ "ﻋﺬﺑ
َْ
َ َ ْ ُ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ
.[ﺎش اﻷ ْر ِض" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ � ﺗ َﺮ�ﺘﻬﺎ ﺗﺄ�ﻞ ِﻣﻦ ﺧﺸ
ِ  وﻻ،وﺳﻘﺘﻬﺎ ِإذ ﺣبﺴﺘﻬﺎ

"Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing

yang dia tahan hingga mati. Maka dia masuk neraka
karena sebab itu. Dia tidak memberi makan dan
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minum kepadanya ketika menahannya, dan dia tidak
pula melepasnya untuk makan dari binatang yang ada
di bumi." Muttafaqun 'alaih.
Maksud Nabi  جmenceritakan hal ini adalah
untuk mengajarkan kepada para sahabatnya sifat
kasih

sayang

kepada

hewan

dan

berbuat

baik

kepadanya, dan menjelaskan kepada mereka bahwa
membunuh

hewan

yang

tidak

diijinkan

membunuhnya atau menyebabkan terbunuhnya bisa
menjadi penyebab masuk neraka –wal ‘iyadzubillah-.
Ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh undangundang yang dipakai manusia untuk memutuskan
hukum pada saat ini.
Nabi  جmemperingatkan pembunuhan hewan
tanpa alasan. Nabi  جbersabda:

ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ ِّ َ ْ َ
َ �َ َﻣﺎ ﻣ ْﻦ إ� ْ َﺴﺎن َ� ْﻘﺘُ ُﻞ ُﻋ ْﺼ ُﻔ ْﻮ ًرا َ� َﻤﺎ ﻓَ ْﻮ
اﷲ �ﻨ َﻬﺎ ﻳَ ْﻮ َم
� ﺣﻘﻬﺎ إِﻻ ﺳﺄﻪﻟ
ﻐ
ﺑ
ﺎ
ﻬ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ ْ
ْ َ �َ  َﺣ ُّﻘ َﻬﺎ أ ْن ﻳَﺬ َﺤﺑَ َﻬﺎ َ�ﻴَﺄ�ﻠ َﻬﺎ َوﻻ َ� ْﻘ َﻄﻊ َرأ َﺳ َﻬﺎ: َ� َﻤﺎ َﺣ ُّﻘ َﻬﺎ؟ ﻗَﺎل: �ﻴْ َﻞ.ﺎﻣﺔ
�ِ �
ِ ِ اﻟ ِﻘﻴ

ﺑِ ِﻪ

“Tidak ada seorang manusia yang membunuh burung

pipit dan yang di atasnya (yang lebih besar) dengan
tidak

sebenarnya

(tanpa

alasan

yang

benar),
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melainkan Allah swt akan mempertanyakannya di
hari kiamat.’ Ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah,
apakah haknya

(alasan yang benar itu)? Haknya

adalah menyembelihnya dan memakannya dan tidak
memotong kepalanya lalu membuangnya.” HR. AnNasa`i.
Sesungguhnya Nabi  جmemerintahkan berbuat
baik

saat

menyembelih

binatang

sembelihan.

Rasulullah  جbersabda:

ََْ َ ََْ ْ
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
ﺊ ﻓ ِﺈذا �ﺘَﻠﺘُ ْﻢ ﻓﺄﺣ ِﺴﻨُ ْﻮا اﻟ ِﻘﺘﻠﺔ َو�ِذا ذﺤﺑﺘُ ْﻢ
ِ ِإن اﷲ َﻛﺘﺐ ا
ٍ ﻹﺣﺴﺎن َﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺷﻴ
ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ِّ ْ ُ ْ َ َ
ﺤﺘَﻪ
�ح ذ ِ�ﻴ
ِ ﻓﺄﺣ ِﺴﻨﻮا اﺬﻟﺤﺑﺔ وﻴﻟ ِﺤﺪ أﺣﺪ�ﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ وﻟ

“Sesungguhnya Allah ـ
 ــmewajibkan berbuat baik
terhadap segala sesuatu, apabila kamu membunuh

(dalam qishash) maka perbaikilah pembunuhan dan
apabila

kamu

menyembelih

maka

perbaikilah

sembelihan, dan hendaklah salah seorang darimu
menajamkan pisaunya dan melapangkan binatang
sembelihannya.” (HR. Muslim)
Salah
sebagian

seorang

bangsa

ulama

Barat

menyebutkan

masuk

Islam

bahwa
setelah

mengetahui tatakrama Islam dalam menyembelih,
dan ini menunjukkan kesempurnaan agama ini dari
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segala semua sisi. Hanya bagi Allah  جsegala puji dan
karunia.
Dan Nabi  جbersabda:

َّ "وح َﻏ َﺮ ًﺿﺎ
ُ الﺮ
ٌ ]ﻣﺘ
ُّ َﻻ َ� َّﺘﺨ ُﺬوا َﺷيْﺌًﺎ ِ�ﻴ ِﻪ
[ﻔﻖ ﻋﻠﻴْ ِﻪ
ِ

“Janganlah

engkau

menjadikan

sesuatu

yang

mengandung ruh sebagai sasaran.” Muttafaqun ‘alaih.
Maksudnya janganlah engkau jadikan hewan yang
hidup sebagai sasaran yang kamu lempar dengan
anak panahmu, karena hal ini menafikan sifat kasih
sayang

yang

seorang

mukmin

harus

berakhlak

dengannya.
Nabi  جmelarang penganiayaan dan kekerasan
hingga terhadap binatang dan sangat memperhatikan
tentang masalah ini. Nabi  جpernah memasuki satu
kebun milik seorang Anshar, ternyata di dalam kebun
itu adalah seekor unta. Maka tatkala ia melihat Nabi
ج, ia menangis dan berlinang air matanya. Maka
Rasululah

ج

mendatanginya,

lalu

mengusap

kepalanya, maka ia kembali tenang. Kemudian beliau
bertanya,

‘Siapakah pemilik unta ini?

Datanglah
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seorang anak muda dari kalangan Anshar, ia berkata,
‘Saya, ya Rasulullah.’ Maka Nabi  جbersabda:

َ
ُ ُ ُ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ
َ أَ َﻻ ﺗﺘﻲﻘ
ﻴﻌﻪ
ﺠﺗ
ﻚ
ﻧ
�
ﻲﻟ
إ
ﻰﻜ
ﺷ
ﻪ
ﻧ
ﺈ
ﻓ
ﺎ؟
ﺎﻫ
ﻳ
إ
اﷲ
ﻚ
ﻜ
ﻠ
م
ﻲﺘ
اﻟ
ﺔ
ﻴﻤ
ﻬ
اﺒﻟ
ه
ﺬ
ﻫ
ﻲﻓ
اﷲ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ُ َُْ
َّ
ُ
َ وﺗﺪﺋِﺒﻪ ]رواه أﺑﻮداود وﺻﺤﺤﻪ
ُّ اﻷﺒﻟ
[�ﺎ

“Apakah engkau tidak takut kepada Allah  ــyang
memberikan

kepemilikannya

kepadamu?

Sesunguhnya ia mengeluh kepadaku bahwa engkau
membuatnya lapar dan membinasakannya (dengan
terus

menerus

bekerja).”

(HR.

Abu

Daud

dan

dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)
Dan untuk benda mati pun mendapatkan kasih
sayang

Nabi

Muhammad

ج.

Imam

al-Bukhari

meriwayatkan bahwa tatkala telah dibuatkan minbar
untuk Nabi ج, maka batang kurma tempat Nabi ج
berkhutbah di atasnya merintih seperti rintihan anak
kecil. Maka Nabi  جturun dari atas mimbar, lalu
memeluknya. Maka ia menjadi tenang seperti anak
kecil yang tenang. Maka Nabi  جbersabda:

ْ ِّ
َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ
ﺖ � ْﺴ َﻤ ُﻊ ِﻣ َﻦ اﺬﻟﻛ ِﺮ
ﺑ�ﺖ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺎﻛﻧ

Ia menangis terhadap zikir yang telah didengarnya.”
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Al-Hasan, apabila menceritakan hadits ini menangis
dan berkata, ‘Wahai sekalian kaum muslimin, batang
kurma merasa rindu kepada Rasulullah saw karena
rindu bertemu dengannya, maka kamu lebih berhak
untuk merasa rindu kepadanya.’

Majelis ke sebelas:
Di antara keutaman Nabi ج
Ketahuilah, sesungguhnya keutaman Nabi kita
Muhammad  جsangat banyak dan pujian untuknya
sangat berlimpah, di antaranya adalah:
1. Allah  ــtelah memujinya karena akhlak yang
mulia dan sifat yang terpuji. Firman Allah ـ:

َ

ُ ُ َ َ َ َ َّ

[٤ :﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤�ي
ٍ ﴿�نك لع� خل ٍق ع ِظ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti
yang agung. (QS. al-Qalam:4)
Dan beliau bersabda:

َ ْ َْ
َ َ
َ
َ ُ ُ ْ ُ َ َّ
.[�ﺖ ِﻷ� ِّﻤ َﻢ َﻣﺎﻜ ِر َم اﻷﺧﻼ ِق" ]رواه اﻟﻄﺮﺒا
 " ِإ�ﻤﺎ ﺑ ِﻌﺜ:َوﻗﺎل ج

‘Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak /budi pekerti.’
2. Pujian yang diberikan Allah ـ
 ــkepadanya
berupa
umatnya

rahmat
dan

dan

kasih

semua

sebagaimana firman Allah ـ:

sayang
umat

kepada
manusia,
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َّ َ َ ْ َ ْ َ َ

َ َ َْ ًَْ

[١٠٧ :﴾ ]اﻷﻧﺒﻴﺎء١٠٧�﴿ َوما أرسلناك إِ� َر�ة ل ِلعال ِم

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.◌ِ alAnbiya':107)
Dan firman-Nya:

ْ ْ

َ

َ َ

ً ﴿ َو�ن بال ُمؤ ِمن ِ� َرح
[٤٣ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٤٣ِيما
ِ

Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang
yang beriman. (QS. al-Ahzaab43)
Dan firman-Nya:

ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
﴾ب ��فضوا م ِْن َح ْول ِك
ِ ﴿فبِما ر� ٍة مِن ا�ِ �ِ ت لهم ولو كنت �ظا غلِيظ القل

[١٥٩ :]آل ﻋﻤﺮان

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu.. (QS. Ali Imran:159)
Dan sabda-Nya ج:

ُ َّ
َ ْ  "إ َّ� َﻤﺎ أَﻧَﺎ َر:َوﻗَ ْﻮﻪﻟ ج
َ "ٌﻤﺣ ٌﺔ ُم ْﻬ َﺪاة
ُ ]ر
َ ﺤﻪ
ُّ ِ اﻷﺒﻟ
.[�ﺎ
اﺤﻟﺎ� ُﻢ وﺻﺤ
واه
ِ
ِ
ِ

“Sesungguhnya

aku

adalah

rahmat

yang

dihadiahkan.” (HR. Al-Hakim dan dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani.
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3. Perhatian Allah ـــ

kepada beliau sejak

kelahirannya, berdasarkan firman Allah ـ:

ْ ََ ً
َ ًّ َ
َ يما َف
ً ِ َ� ْد َك يَت
﴾٨�َ � َو َو َج َد َك َ��ِ� فأ٧ َو َو َج َد َك ضا� � َه َدى٦آوى
ِ

ََ
﴿�ل ْم

[٨-٦ :]اﻟﻀﺤﻰ

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim,
lalu Dia melindungimu. * Dan Dia mendapatimu
sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan
petunjuk. * Dan Dia mendapatimu sebagai seorang
yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
(QS. adh-Dhuha:6-8).
4. Keterangan tentang dilapangkan dadanya dan
diangkat sebutannya, firman Allah ـ:

َ
َ َ َ ْ َ َّ
َ َْ
َ
َ َ ْ َ َْ ََْ
 َو َر� ْع َنا٣ ا�ِي ��قض ظ ْه َر َك٢ َو َوض ْع َنا �نك وِ ْز َر َك١�ح لك َص ْد َر َك
� ﴿�لم
َ ْ َ َ
[٤-١ :﴾ ]اﻟﴩح٤لك ذِك َرك

Bukankah
Kami
telah
melapangkan
untukmu
dadamu?
*
dan
Kami
telah
menghilangkan
daripadamu
bebanmu,
*
yang
memberatkan
punggungmu? * Dan Kami tinggikan bagimu sebutan
(nama)mu. (QS. Insyirayh:1-4)
5. Beliau sebagai penutup para nabi, firman Allah
ج:
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َُ َ َ َ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ
َ َ� َّم ٌد َ�بَا أ
َ ا�ِ َو َخ َا� َم ا�َّب ّي
﴿ما �ن
ول
س
ر
ن
�
ل
و
م
�ِ
ل
ا
ج
ر
ِن
م
د
ح
﴾�
ِ
ٍ
ِِ
ِ

[40 :]اﻷﺣﺰاب

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari
seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah
Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Ahzab :40)
Dan beliau  جbersabda:

َْْ َُ
َ
ْ ََ ًَْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ إ َّﻻ َم ْﻮﺿﻊ،ﺣ َﺴﻨَ ُﻪ َوأَ ْ� َﻤﻠَ ُﻪ
َﻣﺜ ِ� َو َﻣﺜﻞ اﻷﻧ ِبﻴَﺎ ِء ِﻣﻦ �ﺒ ِ� ﻛﻤﺜ ِﻞ رﺟ ٍﻞ �� ﺑيﺘﺎ ﻓﺄ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
َ َﺒﻟﻨَﺔ ﻣ ْﻦ َز
ﺎن
ِ  ﻓﺠﻌﻞ اﻨﻟﺎس �ﻄﻮﻓﻮن و�ﻌﺠﺒﻮن ِﻣﻦ اﺒﻟنﻴ،او� ٍﺔ ِﻣﻦ زواﻳﺎه
ِ َ ِ ٍ ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ََُ
ُ "ﺖ أﻧَﺎ الﻠﺒﻨَﺔ
ُ ْ �ﻴَﺘ َّﻢ ﺑُنﻴَﺎﻧُﻚ؟ ﻓﻜﻨ،ﺎﻫﻨَﺎ ﺒﻟﻨﺔ
.[]ﻣ َّﺘﻔ ٌﻖ ﻋﻠﻴْ ِﻪ
 أﻻ وﺿﻌﺖ ﻫ:و�ﻘﻮلﻮن
ِ
ِ
ِ

“Perumpamaan aku dan para nabi sebelumku adalah
seperti

perumpamaan

membangun

rumah,

seorang
maka

laki-laki

memperbaikinya

yang
dan

menyempurnakannya kecuali satu tempat bata dari
salah satu sudutnya. Maka manusia berkeliling dan
merasa kagum terhadap bangunan itu dan berkata,
‘Andaikan engkau meletakkan di sisi satu bata, maka
sempurnalah bangunannya? Maka akulah bata itu.’
(Muttafaqun ‘alaih).
6. Melebihkannya dari semua nabi: berdasarkan
sabda Nabi ج:
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َ ْ َ َ ُ ْ ِّ ُ
ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ٍّ
ْ ّ َوأُﺣﻠ،ﺎلﺮ ْﻋﺐ
َاﻷﻧْبﻴ
ُّ ت ﺑ
َِ ﺖ
ﻲﻟ
ﺮﺼ
ﻧ
و
،
ﻢ
ﻠﻜ
اﻟ
ﻊ
ﻣ
ا
ﻮ
ﺟ
ﻴﺖ
ﻄ
ﻋ
أ
:
ﺖ
ﺴ
�
ء
ﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ﻓﻀﻠﺖ ﻰﻠﻋ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ ً َّ َ
ْ َ َو ُﺟﻌﻠ،اﻟْ َﻐﻨَﺎﺋ ُﻢ
ُ  َوأ ْرﺳﻠ،ﻮرا َو َم ْﺴﺠ ًﺪا
ً ﻲﻟ اﻷ ْر ُض َﻃ ُﻬ
َِ ﺖ
 َوﺧﺘِ َﻢ,ﺖ إِﻰﻟ اﻟـﺨﻠ ِﻖ ﺎﻛﻓﺔ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُّ َّ َ
ْ واه
َ "ﻮن
ُ ]ر
.[مﺴ ِﻠﻢ
ِﻲﺑ اﻨﻟ ِبﻴ

“Aku diberikan kelebihan dari semua nabi dengan
enam perkara: aku diberikan jawami’ alkalim (kalimat
singkat, padat makna), aku ditolong dengan rasa (dari
musuh), dihalalkan ghanimah untukku, bumi dijadikan
suci untukku sebagai alat bersuci dan masjid,

dan

aku diutus kepada semua makhluk, dan semua nabi
ditutup denganku.’ (HR. Muslim).
7. Sesungguhnya beliau adalah makhluk yang
paling bertaqwa dan paling mulia.

Nabi ج

bersabda:

َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َّ أَﻧَﺎ ُ� َّﻤ ُﺪ ْ� ُﻦ َ�ﺒْﺪا� اﺑْﻦ َ�ﺒْﺪ
ﺠ َﻌﻠ ِ� ِﻲﻓ
 ﻓ،اﻤﻟﻄ ِﻠﺐ؛ ِإن اﷲ �ﻌﺎﻰﻟ ﺧﻠﻖ اﺨﻟﻠﻖ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ َ
ُ ًَ
ْ ﺠ َﻌﻠ� ﻲﻓ َﺧ
َ َ ﻓ,�ْ َ ُ� َّﻢ َﺟ َﻌﻠَ ُﻬ ْﻢ ﻓ ْﺮ َ�ﺘ،َﺧ ْ�ﻫ ْﻢ
، � َّﻢ َﺟ َﻌﻠ ُﻬ ْﻢ �ﺒَﺎﺋِﻞ,� ِﻫ ْﻢ ﻓِ ْﺮﻗﺔ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ ً ْ َ ْ ْ َ
َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ً َ َ ْ ْ َ
ََ َ َ
 ﻓﺄﻧﺎ، � ِﻫﻢ ﺑيﺘﺎ
ِ  ﻓﺠﻌﻠ ِ� ِﻲﻓ ﺧ،  �ﻢ ﺟﻌﻠﻬﻢ �ﻴﻮﺗﺎ، � ِﻫﻢ ﻗ ِﺒﻴﻠﺔ
ِ ﻓﺠﻌﻠ ِ� ِﻲﻓ ﺧ
ُ ُْ َ َ ًَْ ْ ُ ُْ َ
ً � ْﻢ َ� ْﻔ
.[�ﺴﺎ" ]رواه أﻤﺣﺪ وأﺑﻮداود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
� وﺧ،ﺧ��ﻢ ﺑيﺘﺎ

“Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Muthalib, sesungguhnya telah menciptakan makhluk,
lalu

menjadikan

aku

dalam

sebaik-baik

mereka.

Kemudian Dia swt menjadikan mereka dua golongan,
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maka Dia swt menjadikan aku pada sebaik-baik
mereka

secara

golongan.

Kemudian

Dia

swt

menjadikan mereka beberapa kabilah, maka Dia swt
menjadikan aku dalam sebaik-baik mereka secara
kabilah.

Kemudian

Dia

swt

menjadikan

mereka

beberapa rumah, maka aku adalah sebaik-baik kamu
dari sisi rumah dan sebaik-baik kamu dari sisi jiwa.”
(HR. Ahmad dan Abu Daud dan dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani).
8. Sesungguhnnya beliau adalah pemilik telaga
dan syafaat di hari kiamat. Nabi  جbersabda:

َ
ََ ْ ُ ُ ََ ََ
َ
َْ
ُ ْ ٌ
ُ
َ ْﻰﻠﻋ اﻟ
 َﺣ َّﻰﺘ إِذا، ِﻟ ُ�� َﻊ ِﻲﻟ ِر َﺟﺎل ِﻣﻨ� ْﻢ,ـﺤ ْﻮ ِض أ�ﺘَ ِﻈ ُﺮ� ْﻢ
أﻧﺎ ﻓﺮﻃ�ﻢ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َُ ْ
َ َّ
َ َ
ْ ْ ُُْ ََ
َْ
َ  َر ِّب أ ْﺻ: ﻓَﺄﻗُﻮل،�ﺠﻮا ُدو
ُ اﺧﺘُﻠ
 إِﻧﻚ ﻻ ﺗﺪ ِري َﻣﺎ أﺣﺪﺛﻮا:ﺤ ِﺎﻲﺑ! �ﻴُﻘﺎل
,ﻋﺮ�ﺘﻬﻢ
ِ
ِ
َ ْ
.[َ�ﻌﺪ َك" ]رواه اﺒﻟﺨﺎري

“Aku

mendahuluimu

di

atas

telaga

sambil

menunggumu, agar diangkat untukku beberapa orang
lelaki

darimu

sehingga

aku

mengenal

mereka,

menyelinap di belakangku. Maka aku berkata, ‘Wahai
Rabb,

sahabatku,

sahabatku.’

Maka

dikatakan:

sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah
mereka perbuat sesudahmu.’ HR. Al-Bukhari.
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Dan beliau bersabda:

ً َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ِّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ً َ ْ َ ٍّ َ ِّ ُ َّ
ﺎﻋﺔ
 و ِ�� ﻗﺪ اﺧﺘﺒﺄت دﻋﻮ ِ� ﺷﻔ, ﻓﺎﺳﺘ ِﺠﻴﺒﺖ ﻪﻟ،ِإن ِﻟﻞﻜ ﻧ ِﻲﺒ دﻋﻮة ﻗﺪ دﺎﻋ ﺑِﻬﺎ
َّ "ﺎﻣﺔ
َ َ َ ْ َ َّ ُ
ٌ ]ﻣﺘ
.[ﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ ِﻷﻣ ِﻲﺘ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ

“Sesungguhnya untuk setiap nabi ada satu doa yang
dia telah berdoa dengannya, lalu telah dikabulkan
untuknya. Dan sesungguhnya aku telah menyimpan
doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat.’
(Muttafaqun ‘alaih).
9. Beliau  جadalah pemimpin umat manusia di
hari kiamat. Berdasarkan sabdanya ج:

ْ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ َ
َ ْاء اﻟ
ُ  َو�ﻴَ ِﺪي ل ِ َﻮ،ﺨ َﺮ
 َو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ,ـﺤ ْﻤ ِﺪ َوﻻ ﻓﺨ َﺮ
ﺪﻟ آدم ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ وﻻ ﻓ
ِ أﻧﺎ ﺳﻴﺪ و
ِ
َ
َ
َ
ُ َ
ْ َ َ َّ َ ُ
َ
َ ْآد َم َ� َﻤ ْﻦ ﺳ َﻮاهُ إ َّﻻ َﺤﺗ
ٍّ َﻧ
" َوأﻧﺎ أ َّول ﺷﺎﻓِ ٍﻊ َوأ َّول ُمﺸﻔ ٍﻊ َوﻻ ﻓﺨ َﺮ،ﺖ ل ِ َﻮ ِاﻲﺋ
ﻲﺒ ﻳَ ْﻮ َﻣﺌِ ٍﺬ
ِ ِ
ِ
“Sesungguhnya
Adam ÷

aku

ِّ
َّ
ُّ واﻟﺮﺘ
ُّ ِ
[�اﻷﺒﻟﺎ
وﺻﺤﺤﻪ
ﻣﺬي
]رواه أﻤﺣﺪ

adalah

pemimpin

keturunan

dan aku tidak bangga, di tanganku ada

bendera pujian dan aku tidak merasa bangga, tidak
ada seorang nabi dari sejak zaman nabi Adam as
hingga

sesudahnya

kecuali

berada

di

bawah

benderaku, dan aku yang pertama memberi syafaat
dan yang pertama diberi syafaat dan aku tidak

84

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

merasa bangga.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, dan
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).
10.

Beliau  جadalah orang yang pertama-

tama masuk surga: Beliau bersabda:

ُ ُ َ ٌ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َّ
ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ َع ﺑ
: �ﻴَﻘﻮل. أﻧﺎ � َّﻤﺪ:ﺖ؟ ﻓﺄﻗﻮل
 ﻣﻦ أﻧ:ﺎزن
اﺨﻟ
ﻮل
ﻘ
ﻴ
�
،
ﺔ
اﺠﻟﻨ
ﺎب
أﻧﺎ أول ﻣﻦ �ﻘﺮ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُ َُ
َ ْ
ْ ]رواه
ُ ُ َوﻻ أﻗ،ﻚ
ُ
.[مﺴﻠﻢ
"ﻮم ِﻷ َﺣ ٍﺪ َ�ﻌﺪ َك
 ﻓﻠﻢ أ�ﻢ ِﻷﺣ ٍﺪ �ﺒﻠ،أﻗﻮم ﻓﺄ�ﺘﺢ لﻚ
“Akulah yang pertama-tama mengetuk pintu surga.

Maka penjaga berkata,’Siapakah engkau? Maka aku
menjawab, ‘Aku adalah Muhammad.’ Maka ia berkata,
‘Aku berdiri membuka pintu untukmu, maka aku tidak
pernah berdiri untuk seseorang setelah engkau.” (HR.
Muslim).
11.

Beliau  جadalah panutan terbaik bagi

setiap manusia yang mengharapkan Allah ــ
dan

keberuntungan

surganya

dan

dengan

selamat

dari

Sebagaimana firman Allah  ـ:

mendapatkan
nerakanya.

ْ
ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َّ
َ َ
َُ ْ ُ َ َ َ ْ ََ
ا� َوا�َ ْو َم ا�خ َِر َوذك َر
ول ا�ِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجو
ِ ﴿لقد �ن ل�م ِ� رس
ً َ َ َّ
[٢١ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٢١ا� كثِ�ا

85

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab
:21)
12.

Beliau  جterhindar dari ucapan karena

hawa nafsu, bahkan sesungguhnya ucapannya
yang berhubungan dengan agama dan syari’at
dipandang

termasuk

wahyu

yang

tidak

didatangi kebatilan, sebagaimana firman Allah
ـ:

َ ُ ْ

َّ ُ ْ

َْ

َ ُ َْ َ

ٌ  إِن ه َو إِ� َو٣﴿ َوما �ن ِطق عن اله َوى
[٤-٣ :﴾ ]اﻟﻨﺠﻢ٤�� يو
ِ

dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an)
menurut kemauan hawa nafsunya. * Ucapannya itu
tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya), (QS. an-Najm:3-4)

Majelis ke duabelas:
Kelahiran, menyusui, dan penjagaan
Allah  ـterhadapnya ج:
Beliau dilahirkan pada hari Senin bulan Rabi’ul
Awal, ada yang mengatakan pada tanggal dua, ada
yang mengatakan tanggal delapan, tanggal sepuluh,
dan ada yang mengatakan tanggal duabelas. Ibnu
Katsir rahimahullah berkata: Dan pendapat yang
shahih bahwa beliau lahir pada tahun gajah. Ibnu bin
al-Mundzir guru imam al-Bukhari dan Khalifah bin
Khayyath dan selain keduanya meriwayatkan ijma’
atas hal itu.
Para

ahli

sejarah

berkata,’Tatkala

Aminah

mengandungnya, ia berkata, ‘Aku tidak merasakan
berat

baginya.

Maka

tatkala

lahir,

keluarlah

bersamanya cahaya yang menerangi Timur dan
Barat.
Ibnu al-Asakir rahimahullah dan Abu Nu’aim
rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas س, ia
berkata,

‘Tatkala

melaksanakan

Nabi

aqiqah

lahir,

Abdul

untuknya

Muthalib

dengan

satu

kambing dan memberinya nama Muhammad. Ada
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yang bertanya, ‘Wahai Abul Harits, apakah yang
mendorongmu memberinya nama Muhammad dan
engkau tidak memberinya nama seperti nama nenek
moyangmu? Ia menjawab, ‘Aku ingin agar Allah ــ
memujinya di langit dan manusia memujinya di
bumi.’

Kematian bapaknya ج:
Bapaknya wafat saat beliau  جmasih dalam
kandungan ibunya. Ada yang berpendapat: setelah
kelahirannya beberapa bulan. Dan yang masyhur
adalah pendapat yang pertama.

Menyusuinya ج:

Tsuwaibah jariah (budak wanita) Abu Lahab

sempat menyusui beliau beberapa hari. Maka Abu
Lahab

memerdekakannya

terhadap

anak

laki-laki

karena
ini.

sangat

senang

Kemudian

beliau

disusukan di perkampungan Bani Sa’ad, maka beliau
disusui oleh Halimah as-Sa’diyah. Beliau tinggal di
perkampungan
Dadanya

telah

Bani

Sa’ad

dibelah

di

sekitar
sana,

lima
lalu

tahun.
malaikat

mengeluarkan jantungnya/hatinya, mencucinya dan
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mengeluarkan darinya bagian nafsu dan syetan.
Kemudian Allah  ـmengisinya cahaya, hikmah, belas
kasih

dan

kasih

sayang.

Kemudian

mereka

mengembalikannya ke tempatnya.
Setelah peristiwa itu, Halimah merasa khawatir
atas

keselamatannya,

kepada

ibunya

lalu

dan

ia

mengembalikannya

menceritakan

kepadanya

peristiwa yang telah terjadi, maka hal itu tidak
membuat ibunya merasa takut.
As-Suhaili

rahimahullah

berkata:

Pensucian dan pembersihan ini terjadi dua kali.
Pertama: di saat masih kecil agar hatinya dibersihkan
dari gangguan syetan. Yang kedua: saat Allah swt
ingin mengangkatnya ke hadirat-Nya yang suci, agar
shalat bersama para malaikat di langit, maka beliau
dibersihkan dalam dan luar, dan hatinya diisi hikmah
dan iman.

Kematian ibunya:
Ketika

Rasulullah

ج

mencapai

usia

enam

tahun, ibunya membawanya safar ke Madinah untuk
mengunjungi paman-paman kakeknya Bani ‘Adi bin
an-Najjar. Ibunya ditemani Ummu Aiman. Maka
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ibunya tinggal di sisi mereka selama satu bulan.
Kemudian wafat di Abwa saat pulang menuju kota
Makkah.
Dan tatkala Rasulullah  جmelewati Abwa, saat
pergi ke Makkah pada tahun penaklukan kota
Makkah, beliau  جmeminta ijin kepada Rabb-nya
untuk ziarah ke kubur ibunya maka diberi ijin. Maka
beliau menangis dan membuat menangis orang-orang
ada di sekitarnya dan bersabda, ‘
“Lakukanlah

ziarah

َ ْ ُ ِّ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ
.[اﻤﻟﻮت" ]رواه مﺴﻠﻢ
 ﻓ ِﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ،زوروا اﻟﻘﺒﻮر
kubur,

sesungguhnya

ia

mengingatkan kematian.” (HR. Muslim).
Setelah

ibunya

wafat,

Ummu

Aiman

mengasuhnya. Dia adalah budak bapaknya yang
beliau warisi dari bapaknya, dan kakeknya Abdul
Muthalib mengasuhnya. Maka tatkala Rasulullah ج
mencapai usia delapan tahun, kakeknya wafat dan
berwasiat kepada pamannya Abu Thalib. Lalu ia
mengasuhnya dan menjaganya dengan sungguhsungguh, membantunya, membelanya sampai Allah
 ــmengutusnya dengan pertolongan yang kuat dan
pembelaan yang sempurna. Padahal ia masih di atas
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kesyirikannya hingga wafatnya, maka Allah ـــ
meringankan

siksanya

karena

hal.

Sebagaimana

disebutkan dalam hadits shahih tentang hal itu.

Penjagaan
jahiliyah:
Allah

Allah
ـ
ـــ

dari

ـ

telah

menjaga

kekotoran
Nabi-Nya

dan

melindunginya sejak kecil, membersihkannya dari
kekotoran jahiliyah. Sungguh Dia  ــmembuatnya
benci terhadap berhala-berhala. Maka beliau tidak
pernah

menyembah

berhala

dan

tidak

pula

mengagungkan berhala, tidak pernah meminum arak,
dan tidak pernah ikut serta bersama para pemuda
Quraisy dalam kefasikan mereka. Bahkan beliau
bebas dari semua aib. Beliau diberikan semua budi
pekerti yang indah dan perbuatan yang terpuji.
Sehingga beliau tidak dikenal di antara kaumnya
kecuali sebagai al-Amin, karena mereka menyaksikan
beliau dari kesuciannya, jujur pembicaraannya, dan
mereka

senang

terhadap

keputusannya

dan

menempatkan pendapatnya ج. Dan hal itu sangat
nyata dalam cerita meletakkan hajar aswad di
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tempatnya semula. Dan sunguh mereka senang
terhadap pendapat beliau. Di mana beliau meminta
menggelar

baju/selendang,

kemudian

meletakkan

hajar aswad di tengahnya, dan menyuruh kepada
setiap kabilah agar mengangkat dari semua sudut
pakaian itu. Kemudian beliau mengambil hajar aswad
itu dengan tangannya dan meletakkan di tempatnya
semula.

Maka

keputusan

itu

tenanglah
dan

semua

padamlah

api

jiwa

dengan

fitnah

mengancam peperangan di antara kabilah.

yang

Majelis ke Tiga Belas:
Perkawinannya ج
Rasulullah

ج

menikah

dengan

Khadijah

radhiyallahu 'anha saat berusia 25 tahun, dan
Khadijah berusia 40 tahun. Beliau keluar ke Syam
untuk

berrdagang

barang-barang

milik

Khadijah

disertai budaknya yang bernama Maisarah. Akhlak
Rasulullah berupa sifat jujur dan amanah membuat
kagum Maisarah. Maka tatkala pulang (ke Makkah),
ia

mengabarkan

kepada

majikannya

(Khadijah)

radhiyallahu 'anha tentang apa yang telah dilihatnya,
sehingga dia ingin menikah dengannya, maka beliau
saw menikahinya.
Khadijah radhiyallahu 'anha wafat tiga tahun
sebelum hijrah dan Nabi ج

berkumpul dengannya

selama 25 tahun dan beliau tidak menikah dengan
yang lainnya sampai dia radhiyallahu 'anha wafat.
Saat itu dia berusia 65 tahun dan usia Nabi saw
sekitar 50 tahun. Kemudian

beliau ج

menikah

dengan beberapa wanita karena beberapa hikmah
yang

banyak

dan

tujuan

yang

besar.

Dan

ini

93

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

menjawab semua tuduhan yang diberikan sebagian
orentalis dan selain mereka dari kalangan orangorang yang inkar dan dusta bahwa Nabi  جadalah
seorang laki-laki pengumbar hawa nafsu yang hanya
mencari kesenangan. Bagaimana mungkin beliau
seorang laki-laki seperti itu, karena beliau  جtelah
hidup bersama satu orang istri yang usianya lebih
tua lima belas tahun- selama 25 tahun tetapi beliau
tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai ia
meninggal, dan hingga telah hilang darinya usia
muda dan kekuatan syahwat. Maka apakah nafsu
syahwatnya sudah padam sepanjang umur yang lama
ini, kemudian mencuat seketika setelah Nabi ج
mencapai usia 50 tahun? Ucapan ini tidak bisa
diterima akal sehat.
Ucapan ini sendiri banyak ditertawakan oleh
para ilmuwan dan pemikir Barat sendiri. Seorang
peneliti berkebangsaan Itali yang bernama DR. Loura
Fiya Faghliri berkata,
disepanjang

usia

"Sesungguhnya Muhammad
mudanya

yang

memiliki

kemampuan sexual lebih kuat, ditambah lagi ia hidup
dalam

masyarakat

arab

–sebelum

Islam-

yang
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memandang

pernikahan

bagaikan

satu

lembaga

sosial yang hilang atau hampir sirna. Poligami
menjadi suatu dasar dan perceraian merupakan
perkara yang sangat mudah, namun ia tidak pernah
menikah kecuali hanya dengan seorang wanita, yaitu
Khadijah yang usianya jauh di atas usia beliau. Dan
sepanjang 25 tahun itu ia menjadi suami yang tulus
dan sangat mencintai Khadijah, ia tidak pernah
menikah yang kedua kali atau lebih dari sekali,
kecuali setelah Khadijah wafat, yaitu setelah ia
melewati usia 50 tahun.
Sesunguhnya

pernikahan

dengan

setiap

istrinya ini disebabkan hal sosial atau politik, beliau
bertujuan untuk memuliakan wanita-wanita yang
bersifat taqwa, atu menumbuhkan hubungan nasab
bersama sebagian ras dan suku yang lain, karena
mengharapkan

membuka

jalan

baru

untuk

radhiyallahu

'anha,

menyebarkan Islam.
Terkecuali

‘Aisyah

Muhammad  جmenikahi semua wanita yang bukan
perawan

dan

tidak

muda,

berdasarkan hawa nafsu?

apakah

semua

itu
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Sungguh beliau adalah seorang lelaki, bukan
tuhan, mungkin ada keinginan untuk mendapatkan
anak yang mendorongnya menikah lagi, karena
semua

putranya

yang

terlahir

dari

Khadijah

radhiyallahu 'anha telah meninggal dunia.
Tanpa

adanya

sumber

pemasukan

yang

banyak, beliau mengambil di pundaknya beban yang
besar, akan tetapi dia  جselalu melakukan jalan
keadilan terhadap mereka semua, dan tidak pernah
membuat perbedaan di antara istri-istrinya.
Beliau

ج

mengikuti

sunnah

para

nabi

sebelumnya, seperti Musa ÷ dan yang lainnya, yang
nampaknya tidak ada seorang pun yang mengkritik
terhadap perkawinannya yang banyak (berpoligami).
Apakah hal itu

disebabkan tidak tahunya

kita

tentang riwayat kehidupan mereka secara rinci di
satu sisi, sedangkan di sisi lain kita mengetahui
segala

tentang

berkeluarga.

kehidupan

Muhammad

ج

dalam
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Istri-istri beliau:
Rasulullah

ج

menikahi

Saudah

Raudhah

radhiyallahu 'anha setelah Khadijah radhiyallahu
'anha wafat.

Kemudian

beliau

menikahi

‘Aisyah

radhiyallahu 'anha putri Abu Bakar ash-Shiddiq, dan
beliau tidak pernah menikahi wanita perawan selain
dia. Kemudian beliau menikahi Hafshah binti Umar
radhiyallahu ‘anhuma. Kemudian menikahi Zainab
binti Khuzaimah bin al-Harits radhiyallahu 'anha dan
menikahi Ummu Salamah radhiyalahu 'anha yang
memiliki nama asli Hindun binti Umayyah. Dan
beliau menikahi Zainab binti Jahsy radhiyallahu
'anha dan menikahi Juwairiyah binti al-Harits dan
Ummu Habibah radhiyallahu ‘anhuma. Dan setelah
perang Khaibar,

beliau menikahi

Shafiyah

binti

Huyay radhiyallahu 'anha. Kemudian Maimunah binti
al-Harits radhiyallahu 'anha, dan ia adalah wanita
terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah ج.

Majelis ke empat belas:
Nabi  جdan kaum wanita (1)
Musuh-musuh selalu mengatakan bahwa Islam
berbuat

zalim

terhadap

wanita,

menguasainya,

menghalangi hak-haknya, menjadikannya

sebagai

pelayan lelaki dan sarana kenikmatannya.
Namun kepalsuan tuduhan ini tertolak oleh
riwayat-riwayat dari Rasulullah  جdalam memuliakan
wanita

dan

mengangkat

mengikutsertakannya

dalam

kedudukannya,

musyawarah,

lemah

lembut kepadanya, berlaku adil kepada mereka di
setiap pendirian, dan memberikan semua haknya
yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Sungguh

bangsa

arab

–secara

tabiatnya-

sebelum Islam sangat membenci anak perempuan,
menganggapnya sesuatu yang memalukan. Sehingga
sebagian arab jahiliyah terkenal dengan mengubur
anak-anak perempuan hidup-hidup. Dan al-Qur`an
menggambarkan hal itu dalam firman Allah ـ:

َ
َْ
ْ � أَ َح ُد ُه ْم ب ْا�ُ ْ� َ� َظ َّل َو
َ ِ ّ ُ � �ذا
ٌ ج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظ
﴿
 َ� َت َو َارى م َِن الق ْو ِم م ِْن٥٨يم
ِ
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ََ ُ ُ ْ َُ
َ ُ ْ َ َ َ ََ
َ ُّ � � ُهون أَ ْم يَ ُد ُّس ُه
َ ِ ّ ُ � ُسوءِ َما
﴾٥٩اء َما �ك ُمون
اب �� س
�ال
� بِهِ ��مسِكه
ِ
ِ
ٍ
[٥٩-٥٨ :]اﻟﻨﺤﻞ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar
dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah
padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. * Ia
menyembunyikan
dirinya
dari
orang
banyak,
disebabkan buruknya berita yang disampaikan
kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan
menanggung
kehinaan
ataukah
akan
menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka
tetapkan itu. (QS. an-Nahl:58-59)
Para wanita di masa jahiliyah, apabila
suaminya meninggal dunia, diwarisi oleh anak-anak
dan keluarga suaminya yang wafat. Jika ingin,
mereka mengawinkannya dengan salah seorang dari
mereka dan jika ingin mereka menghalanginya dari
menikah

hingga

membatalkan

akhir

semua

itu

hayat.

Maka

dengan

hukum

Islam
yang

disyari’atkan oleh Allah  ــberupa hukum-hukum
yang adil, yang meliputi hak-hak perempuan dan
laki-laki dalam batasan yang sama.
Sungguh Nabi  جtelah mengabarkan dasar
persamaan

wanita

dan

kemanusiaan. Nabi  جbersabda:

laki-laki

dari

sisi
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َ ِّ ُ َ َ ُ َ ِّ َ َّ
ﺎل
ِ ِإ�ﻤﺎ اﻟنﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋِﻖ الﺮﺟ

“Sesungguh para wanita adalah saudara kandung
laki-laki.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Di dalam Islam, tidak ada pertarungan di
antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti
yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam, tetapi
yang ada adalah persaudaraan dan kesempurnaan di
antara dua jenis.
Al-Qur`an

menetapkan

masalah

persamaan

dalam iman, amal dan balasan, firman Allah ـ:

َّ � َوالْ َقان َِتات َو
َ �الصا ِد
َ ِ� َوال ْ ُم ْؤم َِنات َوالْ َقانِت
َ � َوال ْ ُم ْسل َِمات َوال ْ ُم ْؤ ِمن
َ ﴿إ َّن ال ْ ُم ْسلِم
�ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َّ
َ � َو
َ الصاب َرات َو
َّ
َّ َ
َ �ا�اش َِعات َوال ْ ُم َت َص ّ ِد
َ ا�ا ِشع
َ الصابر
�ِ
ِ
ِ
ِ ِ �ن َو
ِ َوالصادِق
ِ ِ ات و
َّ َ
َ ّ َ َ ْ
َ َْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ
َّ
َّ
َ
َ ا�اكِر
َ ْ ات َو
�ن
و
ات
ِظ
ف
ا
�ا
و
م
ه
وج
ر
ف
�
ظ
ف
ا
�ا
ِ
ِ
ِ
ِ ات َوالصا� ِ ِم� َوالصا� ِ َم
ِ َوال ُمتصدِق
ِ
َّ َّ َ َ َ َّ َ ً َ َ َّ
ْ َا� ل َ ُه ْم َم ْغف َرةً َوأ
ُ
ً ج ًرا َع ِظ
[٣٥ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٣٥يما
ات أعد
ِ ا� كثِ�ا وا�اكِر
ِ

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim,
laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan
perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki
dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu',
laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki
dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki
dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,
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Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar. (QS. Al-Ahzaab :35)
Dan firman Allah ـ:

ُ َُْ َ َ َ
ً ِ ﴿ َم ْن َع ِم َل َس ّي َئ ًة َف َ� ُ�ْ َزى إِ َّ� مِثْ َل َها َو َم ْن َع ِم َل َص
ا�ا م ِْن ذك ٍر أ ْو ��� َوه َو
ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ٌ ْ ُ
َ ِيها ب َغ ْ� ح
َ � ون
[٤٠ :﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ٤٠اب
ِس
مؤمِن فأول�ِك يدخلون ا�نة يرزق
ِ ِ
ٍ

(Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia
tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan
kejahatan itu.Dan barangsiapa yang mengerjakan
amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan
sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka
akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya
tanpa hisab. (QS. Ghafir:40)
Dan Rasulullah  جmenceritakan cintanya kepada
wanita dalam sabdanya:

َ َّ
َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ِّ َ ُ َ ِّ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ِّ ُ
الﺼﻼ ِة
ﺖ ﻗ َّﺮة �ﻴْ ِ� ِﻰﻓ
ﺣﺒﺐ ِإﻲﻟ ِﻣﻦ د�ﻴﺎ�ﻢ اﻟنﺴﺎء واﻟﻄﻴﺐ وﺟ ِﻌﻠ

“Dan dicintakan kepadaku dari duniaku: wanita dan

minyak wangi, dan dijadikan penyejuk mataku di
dalam shalat.”

(HR.

Ahmad

dan

an-Nasa`i

dan

dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).
Apabila Nabi  جmencintai wanita, bagaimana
mungkin

beliau

berbuat

zalim

kepadanya?

Bagaimana bisa beliau menghinakann? Dan apa
mungkin beliau saw menguasainya?
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Islam

menghilangkan

kebiasaan

membenci

anak perempuan dan menguburnya hidup-hidup.
Nabi  جtelah membatalkan kebiasaan yang jahat itu
dan mendorong dalam mendidik para putri dan
berbuat baik kepada mereka. Nabi  جbersabda:

َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
� أ َﺻﺎﺑِ ِﻌ ِﻪ
�  ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ أﻧﺎ وﻫﻮ –وﺿﻢ,� ﺣﻰﺘ �ﺒﻠﻐﺎ
ِ ﺎر�ت
ِ ﻣﻦ ﺎﻋل ﺟ

“Barangsiapa yang mengurus dua anak perempuan
hingga baligh, niscaya ia datang pada hari kiamat,

aku dan dia –dan beliau menyatukan di antara
jemarinya.” HR. Muslim.
Hal itu mengisyaratkan tinggi kedudukannya dan
kedekatannya dari Nabi ج, hal itu tidak lain kecuali
karena ia mengurus putri-putrinya

dan menjaga

mereka hingga mereka mencapai usia baligh dan
mukalaf.
Dan Nabi  جbersabda:

ُ ََ َْ
ْ ُ َْ
ْ ََ
ََ ُ ََ َُ َ َ ْ َ
َﺧﺘ
َ أَ ْو ﺑنْﺘ,ث أَ َﺧ َﻮات
 ﻓﺄﺣ َﺴ َﻦ,ﺎن
أ
و
أ
,
ﺎن
 أو ﺛﻼ,ﺎت
ٍ
ٍ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻪﻟ ﺛﻼث �ﻨ
ِ
ِ ِ
َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
َّ ُ َ َ َّ
َّ
ُّ واه اﻟﺮﺘﻣ
َ "اﺠﻟﻨ ُﺔ
َ
ُ ]ر
ُّ
.[�اﻷﺒﻟﺎ
وﺻﺤﺤﻪ
ﺬي
 ﻓﻠﻪ,ﻴﻬﻦ
ِ
ِ �ِ  وا�ﻰﻘ اﷲ,ﺻﺤﺒﺘﻬﻦ

"Barangsiapa yang mempunyai tiga orang putri atau

dua saudara perempuan, atau dua orang putri, atau
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dua orang saudara perempuan, lalu ia baik dalam
memperlakukan mereka dan bertaqwa kepada Allah ج
pada

mereka

untuknya

(dalam

adalah

mengurus

surga."

(HR.

mereka),

maka

At-Tirmidzi

dan

dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).
Dan sungguh Nabi  جmemberikan perhatian
serius terhadap pendidikan wanita, maka beliau ج
menjadikan untuk mereka satu hari yang mereka
berkumpul padanya, maka beliau mendatangi mereka
dan mengajarkan kepada mereka dari sesuatu yang
diajarkan Allah  ـkepadanya ( جHR. Muslim).
Dan Nabi  جtidak menjadikan perempuan
tertahan di dalam rumah, seperti dugaan mereka,
bahkan beliau  جmembolehkan baginya keluar dari
rumah

untuk

menunaikan

kebutuhannya,

mengunjungi keluarganya, mengunjungi yang sakit,
memperbolehkan mereka jual dan beli di pasar
asalkan disertai sifat malu dan hijab secara syara'.
Dan

demikian

keluar

menuju

pula

beliau

masjid,

mengijinkan

bahkan

menghalanginya. Beliau  جbersabda:

baginya

melarang

dari
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َ َ ُ ُ َ َ ََُْ َ
.[ﺎﺟﺪ" ]رواه أﻤﺣﺪ وأﺑﻮداود
ِ "ﻻ �ﻤﻨﻌﻮا �ِﺴﺎء�ﻢ اﻤﻟﺴ

"Janganlah kamu menghalangi para wanita darimu
pergi ke masjid." HR. Ahmad dan Abu Daud.
Dan beliau  جdengan perempuan, beliau bersabda:

ْ
ً ْ اﺳﺘَ ْﻮ ُﺻ ْﻮا ﺑﺎﻟنِّ َﺴﺎ ِء َﺧ
�ا
ِ

"Berikanlah pesan/wasiat kebaikan kepada wanita."
Muttafaqun 'alaih.
Dan ini menuntut berbuat baik dalam mempergauli
mereka,

menghormati

hak-hak

mereka,

memperhatikan perasaan mereka dan tidak menyakiti
mereka dengan cara apapun.

Majelis Ke Lima Belas:
Nabi  جdan Kaum Wanita (2)
Nabi

ج

mendorong

para

suami

dalam

memberikan nafkah terhadap istri-istri mereka. Nabi
 جbersabda:

َ ْ ُ َّ
َ ْ َ
َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
ّ ِ  َﺣ َّﻰﺘ َﻣﺎ َﺠﺗْ َﻌﻠُ ُﻪ ِﻲﻓ،ت َﻋﻠَﻴْ َﻬﺎ
ﻲﻓ
ﷲ ِإﻻ أ ِﺟﺮ
ِ ِإﻧﻚ ﻟﻦ �ﻨ ِﻔﻖ �ﻔﻘﺔ ﺗبﺘ ِﻲﻐ ﺑِﻬﺎ َوﺟﻪ ا
َ َ ْ
ٌ
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴْ ِﻪ
"ام َﺮأﺗِﻚ

"Sesungguhnya engkau tidak memberikan nafkah
yang

engkau

dengannya,

mengharapkan

melainkan

ridha

engkau

Allah

ــــ

diberikan

pahala

atasnya, sehingga apapun yang engkau berikan di
perut istrimu." (Muttafaqun 'alaih).
Bahkan Nabi  جmenjadikan nafkah terhadap keluarga
merupakan nafkah paling utama yang dikeluarkan
seseorang. Nabi  جbersabda:

َ َ َ ُ ُ َّ ﺎر ُ�ﻨْﻔ ُﻘ ُﻪ
ٌ َ د ْ�ﻨ:أَﻓْ َﻀ ُﻞ د ْ�ﻨَﺎر
ﺎﻪﻟ
ِ ِ الﺮﺟﻞ ﻰﻠﻋ ِ�ﻴ
ِ ٍ ِ
ِ

"Dinar (uang) yang paling utama adalah: dinar yang
dibelanjakan seseorang untuk keluarganya."
Muslim).
Dan Nabi  جbersabda:

(HR.
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ُ ْ
ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ًّ
الﺮ ُﺟﻞ ِإذا َﺳﻰﻘ ام َﺮأﺗﻪ ِﻣ َﻦ ال َﻤﺎ ِء أ ِﺟ َﺮ
ِإن

"Sesungguhnya apabila seseorang memberi minuman

berupa air kepada istrinya niscaya ia diberi pahala."
HR. Ahmad dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani.
Dan sungguh al-'Irbadh bin Sariyah  سmendengar
hadits ini, maka ia segera mencari air, kemudian
datang kepada istrinya dan memberinya minum, dan
ia menceritakan kepadanya dengan hadits yang telah
didengarnya dari Rasulullah ج.
Seperti

inilah

Rasulullah

ج

mengajarkan

kepada para sahabatnya tentang berbuat baik kepada
wanita (istri), cinta dan kasih sayang kepada mereka,
menyampaikan

berbagai

macam

kebaikan

dan

memberikan nafkah kepada mereka dengan baik.
Dan Nabi  جmenyatakan bahwa baik dalam
mempergauli wanita/istri adalah bukti kecerdasan
seorang

lelaki

dan

kemuliaan

bersabda:

"Sebaik-baik

kamu

adalah

sifatnya.

Nabi

ج

ُ ُ َ ْ ُ ُ َ
ﺎر� ْﻢ ِﻟنِ َﺴﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ
ﺧﻴﺎر�ﻢ ِﺧﻴ
ِ

yang

terbaik

darimu

terhadap istrinya." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).
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Dan Nabi  جmelarang laki-laki memarahi istrinya.
Nabi  جbersabda:

َ ْ َ َ ًُ ُ َْ َ َ ْ ًَ ْ ُ ٌ ْ ُ ُ َ ْ ََ
ﻲﺿ ِﻣﻨ َﻬﺎ آﺧ َﺮ
ِ  ِإن ﻛ ِﺮه ِﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ر,ﻻ�ﻔﺮك مﺆ ِﻣﻦ مﺆ ِﻣﻨﺔ

"Janganlah mukmin laki-laki marah terhadap mukmin

perempuan, jika ia membenci darinya satu budi
pekerti, ia senang darinya sifat yang lain." HR.
Muslim.
Demikianlah Nabi  جmenyuruh laki-laki agar mencari
faktor positif dan akhlak terpuji pada perempuan dan
melupakan

kesalahan

sesungguhnya

dan

mencari-cari

sisi

negatif,

akhlak

karena

negatif

dan

berhenti di sisinya dalam waktu lama membawa
kepada saling berpaling dan membenci di antara
sepasang suami istri. Dan Nabi  جmelarang memukul
wanita, beliau bersabda:
"Janganlah

kamu

memukul

ْ ََ
َ ﺮﻀ ُ� ْﻮا إ َﻣ
ﷲ
ِ ﺎء ا
ِ ِ ﻻﺗ

jariyah-jariyah

Allah

orang-orang

yang

(perempuan)."HR. Abu Daud.
Dan

beliau

ج

mengancam

menyakiti wanita, beliau bersabda:

ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َّ َّ َ ُ ِّ َ ُ ِّ َّ ُ
ْ
[]رواه أﻤﺣ ُﺪ واﺑْﻦ َﻣﺎﺟﻪ
" اﻴﻟتِﻴ ِﻢ واﻤﻟﺮأ ِة:�
ِ الﻠﻬﻢ ِإ� أﺣﺮج ﺣﻖ الﻀ ِﻌﻴﻔ
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"Ya

Allah,

sesungguhnya

aku

merasa

berdosa

terhadap hak dua yang lemah: anak yatim dan
wanita." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
Maksudnya adalah bahwa orang yang berbuat zalim
terhadap dua golongan yang lemah ini, niscaya Allah
 ــmenghalalkannya, bahwa ia dihadapkan terhadap
dosa dan hukuman di dunia dan akhirat.
Dan

Nabi

ج

melarang

laki-laki

membuka

rahasia para istri, demikian pula para istri dilarang
menyebarkan

rahasia

suami

mereka.

Nabi

ج

bersabda:

ُْ َ ْ َ
ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ
َ َ ْ َّ
َْ
ِّ
َّ
الﺮ ُﺟﻞ �ﻔ ِﻲﻀ ِإﻰﻟ ام َﺮأﺗِ ِﻪ َو�ﻔ ِﻲﻀ
�ﻟﺔ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ
ﻣ
ﷲ
ا
ﺪ
ﻨ
ﻋ
ﺎس
اﻨﻟ
ﺮﺷ
ِإن ِﻣﻦ أ
ِ ِ
ِ ِ
َ َّ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ
ﺮﺳﻫﺎ
ِ ِإﻴﻟ ِﻪ �ﻢ ﻳنﺮﺸ

"Sesungguhnya manusia paling jahat di sisi Allah  ـdi
hari kiamat adalah laki-laki yang membuka rahasia
kepada

istrinya

kepadanya,

dan

ia

(istri)

kemudian

membuka
dia

rahasia
(suami)

menyebarkan/membuka rahasianya." (HR. Muslim).
Di antara sifat Nabi  جmemuliakan wanita
bahwa dia  جmelarang para suami dari berburuk
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sangka

terhadap

para

istri

dan

mencari-cari

kesalahan mereka. Dari Jabir س, ia berkata,

ُ َُ َ َ
َ َ َ ً ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ
َ َ �َ  أَ ْو ﻳَﻠْﺘَﻤ ُﺲ،ﺨ َّﻮ ُ� ُﻬ ْﻢ
ﷲ ج أن �ﻄﺮق الﺮﺟﻞ أﻫﻠﻪ ﻴﻟﻼ؛ �ﺘ
"ﺮﺜاﺗِ ِﻬ ْﻢ
ِ �� رﺳﻮل ا
ِ
ُ
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

'Rasulullah  جmelarang lelaki mengetahui pintu istri
di malam hari, mengintai atau mencari kesalahan
mereka.' Muttafaqun 'alaih.
Adapun budi pekerti Rasulullah  جbersama
istri-istrinya, sungguh merupakan puncak sifat lemah
lembut dan kasih sayang. Dari al-Aswad, ia berkata,
'Aku bertanya kepada 'Aisyah radhiyallahu 'anha,
'Apakah

yang

diperbuat

Rasulullah

ج

terhadap

keluarganya? Ia menjawab:

َ
َ
َ َ
َ ُ َّ
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
 ﻗﺎم إِﻰﻟ,ﺮﻀت الﺼﻼة
ِ ﺎﻛن ِﻲﻓ ِﻣﻬﻨ ِﺔ أﻫ ِﻠﻪ – أي �ﺴﺎ ِﻋﺪﻫﺎ ِﻲﻓ ِﻣﻬﻨ ِﺘﻬﺎ – ﻓﺈِذا ﺣ
َّ
.[الﺼﻼ ِة ]رواه اﺒﻟﺨﺎري
'Beliau membantu pekerjaan istrinya, maka apabila

telah tiba waktu shalat, beliau berdiri menuju shalat.'
HR. Al-Bukhari.
Nabi  جmenyenangkan istri-istrinya, lembut dan
manis dalam berbicara terhadap mereka dengan
kata-kata sejuk yang menyenangkan. Di antaranya
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adalah sabda Nabi  جkepada 'Aisyah radhiyallahu
'anha:
"Sesungguhnya

aku

mengetahui

marah

dan

senangnya engkau.' Ia bertanya, 'Bagaimana engkau
mengetahui hal itu, wahai Rasulullah  ?جBeliau
menjawab: 'Sesungguhnya apabila engkau senang,
engkau berkata, 'Bahkan demi Rabb Muhammad.
Dan jika engkau marah, engkau berkata, 'Tidak, demi
Rabb Ibrahim.' Maka berkata, 'Benar, demi Allah,
wahai

Rasulullah,

sesungguhnya

aku

tidak

meninggalkan kecuali namamu." (Muttafaqun 'alaih).
Maksudnya, sesungguhnya cinta kepadamu di dalam
hatiku selalu, tidak pernah berubah.
Dan Nabi  جtidak pernah melupakan istrinya
Khadijah radhiyallahu 'anha hingga setelah wafatnya.
Dari Anas س, ia berkata, 'Apabila Rasulullah  جdiberi
hadiah, beliau bersabda:

َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ
َّ واه
َ "ﻳﻘ ًﺔ ﺨﻟَﺪ�َ َﺔ
ُ ]ر
ُّ اﻟﻄ
[�ﺮﺒا
 ﻓ ِﺈﻧﻬﺎ ﺎﻛﻧﺖ ﺻ ِﺪ،اذﻫﺒﻮا ﺑِﻬﺎ إِﻰﻟ ﻓﻼﻧ ٍﺔ
ِ

"Bawalah kepada fulanah, sesungguhnya ia adalah
teman Khadijah." (HR. Ath-Thabrani).
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Maka inilah penghormatan Nabi  جkepada para
wanita, maka di manakah kalian dari akhlak itu,
wahai para penyeru kebebasan wanita?

Mejelis ke Enam Belas:
Masa Diutusnya Menjadi Rasul dan
Dakwah kepada kaumnya
Nabi  جdibangkitkan (diangkat menjadi Rasul)
setelah

mencapai

usia

40

tahun,

yaitu

usia

sempurna. Maka turunlah kepadanya malaikat di goa
Hira pada hari senin tanggal 17 Ramadhan. Apabila
wahyu turun kepadanya ج, hal itu nampak berat
atasnya,

wajahnya

berubah

dan

keningnya

berkeringat.
Tatkala malaikat turun kepadanya ج, ia berkata
kepadanya, 'Bacalah.' Dia  جmenjawab, 'Aku tidak
bisa membaca.' Maka malaikat itu memeluknya
hingga ia merasa berat. Kemudian ia berkata lagi:
"Bacalah.' Beliau  جkembali menjawab, 'Aku tidak
bisa membaca.' Kejadian ini berlangsung sebanyak
tiga kali. Kemudian ia berkata:

ْ ْ
ََ
َ ْ ْ َََ
ْ َْ َ
َ َّ ْ َْْ
َ ك َّا�ِي َخ َل
ق
ل
خ
١
ق
٣ اق َرأ َو َر ُّ�ك ا�� َر ُم٢ا�� َسان م ِْن عل ٍق
ِ
ِ �﴿اقرأ بِاس ِم ر
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ  َع َّل َم٤َّا�ِي َع َّل َم بالْ َقلَ ِم
[٥-١ :﴾ ]اﻟﻌﻠﻖ٥ا��سان ما لم �علم
ِ
ِ

Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang
menciptakan,* Dia telah menciptakan manusia dengan
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segumpal darah. * Bacalah, dan Rabbmulah Yang
Paling Pemurah,* Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan kalam. * Dia mengajarkan kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. al-'Alaq:15)
Kemudian Rasulullah  جpulang kepada Khadijah
radhiyallahu 'anha sambil gemetar, menceritakan
kepadanya apa yang dilihatnya, maka ia (Khadijah)
memberikan ketenangan kepadanya  جdan berkata
kepadanya ج: "Bergembiralah, demi Allah, Allah ــ
tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau
menyambung tali silaturrahim, benar dalam ucapan,
memikul yang sudah, mengusahakan yang tiada,
menjamu tamu dan menolong terhadap musibah.
Kemudian Khadijah radhiyallahu 'anha pergi
bersamanya untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Dia
adalah anak paman Khadijah (saudara sepupu). Dia
adalah seseorang yang beragama Nasrani di masa
jahiliyah. Dia menulis kitab berbahasa Ibrani, maka
dia

menulis

Injil

dengan

bahasa

Arab

yang

dikehendaki Allah  ــyang dia tulis. Dia seorang tua
sepuh yang telah buta. Khadijah radhiyallahu 'anha
berkata

kepadanya:

"Wahai

anak

pamanku,
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dengarlah anak saudaramu ini. Waraqah

berkata

kepadanya, 'Wahai anak saudaraku, apakah yang
telah engkau lihat? Maka beliau  جmenceritakan apa
yang

telah

dilihatnya.

Maka

Waraqah

berkata

kepadanya, "Inilah adalah Namus (Jibril ÷) yang
telah diturunkan Allah  ـkepada Musa ÷. Andaikan
aku masih kuat. Andaikan aku masih kuat saat
kaummu

mengeluarkan

engkau.'

Maka

Nabi

ج

bertanya, 'Apakah kaumku akan mengusirku? Ia
menjawab, "Benar, belum pernah ada seseorang yang
datang

seperti

yang

engkau

datang

dengannya

kecuali dimusuhi. Dan jika aku sempat menemui
harimu

niscaya

aku

akan

menolongmu

dengan

pertolongan yang kuat." Kemudian tidak berapa lama,
Waraqah wafat.
Kemudian terputuslah wahyu, maka Rasulullah
 جdiam dalam waktu yang Allah  ـmenghendaki agar
beliau  جdiam, tidak melihat sesuatu. Maka dia
merasa berduka atas hal itu dan merasa rindu
terhadap turunnya wahyu.
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Kemudian

malaikat

menampakkan

diri

dihadapannya di antara langit dan bumi di atas
kursi, maka ia menenteramkannya dan memberikan
kabar gembira bahwa dia seorang utusan Allah ج
yang

sebenarnya.

Maka

tatkala

Rasulullah

ج

melihatnya, ia merasa takut darinya dan pergi kepada
Khadijah

radhiyallahu

'anha

dan

berkata,

'Selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah ـ
ــ
menurunkan wahyu kepadanya:

ّ ََ َ َ

ْ ّ َ َ َ َّ

ْ ََْ ْ ُ

ّ َّ ْ َ ُّ َ َ

[٤-١ :﴾ ]اﳌﺪﺛﺮ٤ َو� َِيابك �ط ِه ْر٣�ِ  َو َر�ك فك٢ �م ف�نذِر١﴿يا ��ها ال ُمدث ُِر

Hai orang yang berkemul (berselimut), * bangunlah,
lalu berilah peringatan! * dan Rabbmu agungkanlah, *
dan pakaianmu bersihkanlah, (QS. al-Mudatsir:1-4)
Maka Allah  ــmemerintahkan kepadanya di dalam
ayat ini supaya memberikan peringatan kepada
kaumnya dan mengajak mereka kepada menyembah
Allah ـ, mengagungkan Allah ـ, dan membersihkan
dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa.
Maka Rasulullah  جmulai melaksanakan tugas
dan dia mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah ـ
yang sebenarnya, berdiri tegak dalam taat kepada
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Allah  ــdengan sebenarnya, mengajak yang tua dan
muda kepada Allah ـ, yang merdeka dan budak, lakilaki dan wanita, yang hitam dan putih, Maka ada
segolongan

manusia

dari

setiap

kabilah

yang

memenuhi dakwahnya, yang Allah  ــmenghendaki
keberuntungan dan keselamatan mereka di dunia
dan akhirat. Maka mereka masuk Islam di atas dasar
cahaya dan mata hati. Lalu orang-orang bodoh dari
penduduk Makkah mulai manyakiti dan menyiksa
mereka dan Allah  ــmenjaga Rasul-Nya  جmelalui
perantara

pamannya

Abu

Thalib.

Sungguh

dia

seorang yang mulia dan dipatuhi oleh mereka,
terpandang di antara mereka. Mereka tidak berani
mengejutkannya

sekecil

apapun

dalam

perkara

Rasulullah ج, karena mereka mengetahui cintanya
kepadanya. Sebagaimana ia tetap di atas agama
mereka, dan inilah yang membuat mereka bersabar
atasnya

dan

tidak

berani

terang-terangan

memusuhinya.
Ibnu al-Jauzi rahimahullah
beliau

melaksanakan

dakwah

berkata, 'Dan

secara

sembunyi
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selama tiga tahun. Kemudian turunlah kepadanya
firman Allah ـ:

َُْ

ْ َ ْ َ

[٩٤ :﴿فاصدع ب ِ َما تؤم ُر﴾ ]اﳊﺠﺮ

Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang
diperintahkan (kepadamu) .. (QS. al-Hijr :94)
Maka beliau berdakwah secara terang-terangan. Maka
tatkala turun firman Allah ـ:

َ

َْ ْ َ ََ

َ ْ َْ

[٢١٤ :﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء٢١٤�ِ�﴿ َو�نذِر عشِ�تك ا�ق َر

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu
yang terdekat, (QS. asy-Syu'ara :214)
Rasulullah  جkeluar hingga menaiki bukit Shafa, lalu
beliau berseru: 'Wahai pagi.' Mereka bertanya-tanya,
siapakah gerangan yang berseru. Mereka menjawab,
'Muhammad,'

maka

berkumpul

kepadanya,

lalu

beliau  جbersabda:

َُ َ َ
ُ َ َ
ََ َْ َ َ
َْ َ َ
َّ
"ﺐ
ٍ ﻼن! ﻳﺎ ﺑ ِ� ﻓﻼ ٍن! ﻳﺎ ﺑ ِ� �ﺒ ِﺪ ﻣﻨ
ٍ "ﻳﺎ ﺑ ِ� ﻓ
ِ ﺎف! ﻳﺎ ﺑ ِ� �ﺒ ِﺪ اﻤﻟﻄ ِﻠ

"Wahai Bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani
Abdul Manaf, wahai bani Abdul Muthalib.' Maka
mereka
bersabda:

berkumpul

kepadanya.

Lalu

beliau

ج
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"Bagaimana

pendapatmu

jika

aku

mengabarkan

kepadanya bahwa rombongan berkuda keluar di
puncak gunung ini, apakah kamu mempercayaiku?
Mereka menjawab, 'Kami tidak pernah mengetahui
engkau pernah bohong.' Beliau bersabda:

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ َ ِّ َ
َ
"ﻳﺪ
ٍ اب ﺷ ِﺪ
ٍ ﻓ ِﺈ� ﻧ ِﺬﻳﺮ ﻟ�ﻢ �� ﻳﺪي ﻋﺬ

"Sesunggunya memberikan peringatan kepadamu di
hadapan azab/siksa yang amat kerasa.'
Maka pamannya Abu Lahab berkata, "Celakalah
engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya
karena ini?" Kemudian ia berdiri, lalu turunlah
firman Allah ـ:

Celakalah

kedua

belah

َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
َّ
[1 :﴾ ]اﳌﺴﺪ١ب وتب
ٍ ﴿�بت يدا أ ِ� له

tangan

Abu

Lahab

celakalah dia.' (al-Lahab: 1). Muttafaqun 'alaih.

dan

Mejelis ke Tujuh Belas:
Kesabarannya terhadap
gangguan/tekanan
Sungguhnya Nabi  جtelah menyelam di lautan
dakwah,

melewati

padang

medan-medan petunjuk,

nasehat,

mendalami

dan mengajak manusia

untuk menyembah Allah  ــsaja dan meninggalkan
agama yang dianut nenek moyang mereka berupa
perbuatan syirik, kufur, menyembah berhala, berdoa
kepada patung, dan menyuruh mereka meninggalkan
perbuatan-perbuatan

munkar,

menjauhi

yang

diharamkan. Maka berimanlah kepadanya dalam
jumlah

yang

sedikit

dan

mayoritas

masih

mendustakannya.
Sekali pun Nabi  جdijaga oleh Allah  ــdan
dibela oleh pamannya Abu Thalib, namun beliau ج
tetap diganggu, dikepung, dan mendapat tekanan
yang

sangat

berat.

Pada

tahun

ke

tujuh

dari

kenabian, Nabi  جmemasuki lembah (syi'b), disertai
pamannya

Abu

Thalib,

Bani

Hasyim

dan

Bani

Muthalib, yang muslim dan kafir dari mereka, selain
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Abu Lahab. Maka tatkala mereka memasuki lembah
itu, kaum Quraisy sepakat untuk memboikot mereka,
tidak

menerima

perdamaian

untuk

mereka

selamanya, memutuskan perdagangan dari mereka,
menghalangi

rizqi

mereka,

kecuali

mereka

mau

menyerahkan Rasulullah  جuntuk dibunuh. Dan
mereka

menulis

mencakup

lembaran

perbuatan

untuk

zalim

ini

hal

itu

dan

yang

mereka

menggantungnya di Ka'bah. Dan setelah Nabi ج
memasuki lembah itu, beliau  جmenyuruh para
sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah (Ethiopia),
karena melihat beratnya tekanan terhadap mereka –
yaitu hijrah yang kedua. Maka berhijrahlah sekitar 83
orang laki-laki dan 18 wanita, dan ikut serta dengan
mereka kaum muslimin dari penduduk Yaman.
Nabi  جtinggal di lembah sekitar tiga tahun
dalam kondisi susah dan lapar, tidak ada sesuatu
yang

sampai

kepada

sembunyai-sembunyi,

mereka

sehingga

kecuali

mereka

secara

memakan

dedaunan. Hal itu terus berlangsung hingga tahun ke
sepuluh, di mana beberapa tokoh dari suku Quraisy
merobek lembaran itu. Maka keluarlah Rasulullah ج
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dari

lembah

itu

disertai

orang-orang

yang

menyertainya.
Di tahun yang sama, Khadijah istri Rasulullah
 جwafat. Dan setelah wafatnya sekitar dua bulan
pamannya Abu Thalib wafat. Maka tatkala ia wafat,
kaum

Quraisy

melakukan

berbagai

gangguan

terhadap Rasulullah  جyang tidak bisa mereka
lakukan semasa hidup Abu Thalib, gangguan mereka
bertambah keras terhadapnya.
Di dalam Shahihain, sesungguhnya Rasulullah
 جshalat di sisi Baitullah, sedangkan Abu Jahal dan
beberapa sahabatnya sedang duduk, dan seekor unta
telah disembelih pada hari sebelumnya. Maka Abu
Jahal berkata, 'Siapakah di antara kamu yang mau
mengambil isi perut unta, lalu meletakkannya di atas
punggung

Muhammad

apabila

ia

sujud?

Maka

bangkitlah orang yang paling celaka dari kaum itu,
lalu ia mengambilnya. Tatkala Nabi  جsujud, ia
meletakkannya di antara dua pundaknya. Maka
mereka

tertawa

kepada

yang

radhiyallahu

dan

sebagian

lain.

Lalu

'anha,

maka

mereka

datanglah
ia

menoleh
Fathimah

melemparkannya,
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kemudian

ia

mencela

Rasulullah

ج

mengangkat

suaranya,

kebinasaan

mereka.

mengangkat

mereka,

kepalanya,

kemudian

beliau

Maka

tatkala
ia

ج

berdoa

untuk

'Ya

Allah,

berkata,

binasakanlah Quraisy (tiga kali). Maka tatkala mereka
mendengar suaranya, hilanglah suara tawa dari
mereka

dan

merasa

takut

terhadap

doanya.

Kemudian beliau berdoa:

ْ َ َ َ َ ْ ََْ َ َ َ َ ْ ََْ ُ َ
َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
ْ
َ
 والﻮ ِﻴﻟ ِﺪ, وﺷيﺒﺔ ﺑ ِﻦ ر�ِﻴﻌﺔ، و�ﺘﺒﺔ ﺑ ِﻦ ر�ِﻴﻌﺔ، ٍالﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﺑِﺄ ِﻲﺑ ﺟﻬ ِﻞ اﺑ ِﻦ ِﻫﺸﺎم
َ ْ ََْ ُ َ
َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ْ
َ
ُ
." و�ﻘﺒﺔ ﺑ ِﻦ أ ِﻲﺑ ﻣﻌﻴ ٍﻂ، وأﻣﻴﺔ ﺑ ِﻦ ﺧﻠ ٍﻒ،ﺑ ِﻦ �ﺘﺒﺔ

"Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal bin Hisyam, 'Utbah
bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, al-Walid bin Utbah,
Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ith."
Ibnu Mas'ud س

berkata, 'Demi Allah  ـــyang

mengutus Muhammad dengan benar, sungguh aku
melihat

orang-orang

yang

disebutkan

beliau,

semuanya terbunuh di perang Badar. Kemudian
mereka diseret ke dalam sumur Badar.
Dalam riwayat al-Bukhari, sesungguhnya Uqbah bin
Abi Mu'ith memegang pundak Nabi  جdan melipat
pakaiannya di lehernya, ia mencekiknya dengan kuat.
Lalu datanglah Abu Bakar س, ia mendorongnya
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seraya

berkata,

"Apakah

engkau

membunuh

seseorang yang berkata: Rabb-ku adalah Allah ?ـ
Tatkala

gangguan

terhadap

Rasulullah

ج

bertambah kuat, ia keluar menuju Thaif, namun
beliau tidak mendapatkan sambutan dari mereka
selain pembangkangan, olok-olokan dan gangguan,
dan

mereka

melemparinya

dengan

batu

hingga

membuat kedua kakinya berdarah. Akhirnya beliau
memutuskan pulang kembali ke Makkah. Dan di
tengah perjalanan –di Qarn ats-Tsa'alib- Nabi ج
mengangkat kepalanya, tiba-tiba awan menaunginya.
Beliau

menoleh,

ternyata

malaikat

Jibril

÷,

memanggilnya seraya berkata, "Sesungguhnya telah
mendengarkan ucapan kaum engkau terhadapmu
dan tanggapan mereka terhadapmu, dan Dia  ـtelah
mengutus malaikat gunung untukmu, agar engkau
menyuruhnya sesuai kehendakmu pada mereka. Lalu
malaikat gunung memanggilnya, lalu memberi salam
kepadanya, kemudian berkata, "Wahai Muhammad,
sesungguhnya telah mendengar ucapan kaummu
terhadapmu, aku adalah malaikat gunung, Rabb-mu
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 ـــtelah mengutusku kepadamu agar engkau
menyuruh aku padanya sesuai keinginanmu. Jika
engkau menghendaki, aku bisa menutup atas mereka
dengan dua gunung Makkah. Maka Rasulullah ج
bersabda:

ُْ َ َُ ْ َ َ ُُْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ُ َْ َْ
ْ َ
."ﺮﺸ ُك ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ
ِ � ﺑﻞ أرﺟﻮ أن � ِﺮج اﷲ ِﻣﻦ أﺻﻼﺑِ ِﻬﻢ ﻣﻦ �ﻌﺒﺪ اﷲ وﺣﺪه ﻻ
َ ٌ َّ
[ﻔﻖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
]ﻣﺘ

"Bahkan

aku

mengharapkan

agar

Allah

ــــ

mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang
hanya menyembah Allah  ــsaja, tidak menyekutukan
sesuatu dengan-Nya." Muttafaqun 'alaih.

Majelis ke Delapan Belas:
Penjagaan Allah  ـterhadap NabiNya ج
Firman Allah ـ:

ْ
َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ّ َ ُ ُ َّ َ ُّ َ َ
َ �ن ل َ ْم َ� ْف َع ْل َ� َما بَ َّل ْغ
ُ َّ ا� ُه َو
َ َ ت ر َس
ك
�ا
ِ �﴿يا ��ها الرسول بل ِغ ما �ن ِزل إِ�ك مِن ر
ِ
َ
ِ َّ�َ� ْع ِص ُمك م َِن ا
[٦٧ :اس﴾ ]اﳌﺎﺋﺪة

Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu
dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang
diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan
amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan)
manusia.. (QS. al-Maidah:67)
Ibnu Katsir rahimahullah berkata: maksudnya,
sampaikanlah
menolongmu,

risalah-Ku,

dan

menguatkanmu

Aku

menjagamu,

atas

musuh-

musuhmu, dan memberikan kemenangan kepadamu
atas mereka. Maka janganlah engkau merasa takut
dan jangan pula bersedih, tidak akan ada seorang
pun

yang bisa berbuat jahat terhadapmu. Dan

sesungguhnya Nabi  جsebelum turunnya ayat ini
selalu dijaga.'
Di antara gambaran penjagaan Allah ـــ
terhadap Nabi-Nya, seperti cerita yang diriwayatkan
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oleh Abu Hurairah س, sesungguhnya Abu Jahal
berkata, 'Apakah Muhammad memutihkan wajahnya
di belakang kamu? Maka dikatakan kepadanya, 'Ya.'
Ia berkata, 'Demi Lata dan 'Uzza, jika aku melihat hal
itu niscaya aku menginjak lehernya dan sungguh aku
akan

mencelupi

wajahnya

di

tanah.'

Maka

ia

mendatangi Rasulullah  جyang sedang shalat –dia
mengira- akan bisa menginjak lehernya. Ia berkata,
"Maka tidaklah ia mengejutkan mereka

darinya

kecuali ia mundur ke belakang dan berlindung
dengan tangannya. Maka mereka bertanya-tanya
kepadanya,

'Ada

apa

denganmu?

Ia

berkata,

'Sesungguhnya di antara aku dan dia ada parit dari
api, teror (?) dan sayap-sayap.' Maka Rasulullah ج
bersabda:
"Jika

ia

ْ
ْ َُ َ َُْ ْ
ََ َ
ُ
.[]رواه مﺴ ِﻠﻢ
"ل ْﻮ دﻧﺎ ِﻣ ِّ� ﻻﺧﺘَ َﻄﻔﺘﻪ اﻤﻟﻼﺋِ�ﺔ ُﻋﻀ ًﻮا ُﻋﻀ ًﻮا

mendekatiku

niscaya

malaikat

akan

menyambarnya sepotong-sepotong." HR. Muslim.
Dan dari Ibnu Abbas س, sesungguhnya Abu Jahal
berkata, 'Sungguh jika aku melihat sedang shalat di
Ka'bah,

niscaya

aku

akan

menginjak

lehernya.'
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Ucapan itu sampai ke telinga Nabi ج, maka beliau ج
bersabda:
'Jika

ia

َ ُْ َ َ َ َ َُ َ َ َْ
َ ُ
َ
َ "� ُﺔ
.[ﺎر ُّي
ﺨ
اﺒﻟ
واه
]ر
ﺋ
اﻤﻟﻼ
 ﻷﺧﺬﺗﻪ،لﻮ �ﻌﻠﻪ
ِ
ِ

melakukannya

niscaya

malaikat

akan

mengambilnya." HR. Al-Bukhari.
Dari Jabir bin Abdullah ج, ia berkata, 'Rasulullah ج
berperang, maka beliau  جberperang secara khusus.
Maka

mereka

melihat

kelengahan

dari

kaum

muslimin. Maka datanglah seorang laki-laki yang
bernama Ghaurats bin al-Harits, ia berdiri di atas
Rasulullah  جseraya berkata, 'Siapakah yang bisa
menghalangi engkau dariku?' Maka Nabi  جbersabda:
'Allah.' Maka jatuhlah pedang dari tangannya. Maka
Nabi  جmengambilnya seraya berkata, 'Siapakah yang
bisa menghalangi engkau dariku? Ia berkata, 'Jadilah
engkau sebaik-baik orang yang mengambil.' Nabi ج
bersabda, 'Bersaksilah bahwa tidak Ilah yang berhak
disembah selain Allah ـ
 ــdan sesungguhnya aku
adalah utusan Allah.' Ia berkata, 'Tidak, akan tetapi
aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan
memerangimu, dan aku tidak bersama kaum yang
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memerangimu.' Maka Nabi  جmelepasnya. Lalu ia
pulang seraya berkata: 'Aku datang kepadamu dari
sisi sebaik-baik manusia." (HR. Al-Hakim dan ia
menshahihkannya).
Dan dari Anas س, ia berkata, 'Ada seorang lakilaki yang sebelumnya beragama Nashrani lalu masuk
Islam. Dia membaca (hapal) surah al-Baqarah dan Ali
'Imran, dan ia menulis untuk Nabi ج. Lalu ia kembali
menjadi Nashrani (menjadi murtad), dan ia berkata,
'Muhammad tidak tahu kecuali yang aku tulis
untuknya.' Lalu Allah  ـmematikannya, mereka pun
menguburnya.

Di

mengeluarkannya

pagi
(dari

harinya,
dalam

bumi

kubur).

telah
Mereka

berkata, 'Ini adalah perbuatan Muhammad dan para
sahabatnya, ketika ia kabur dari mereka, mereka
menggali kubur teman kita lalu melemparnya. Maka
mereka menggali yang lebih dalam untuknya. Di pagi
harinya,

bumi

telah

mengeluarkannya.

Mereka

kembali berkata, 'Ini adalah perbuatan Muhammad
dan para sahabatnya, mereka menggali kubur teman
kita. Lalu mereka menggali yang lebih dalam untuk
sejauh kemampuan mereka. Maka di pagi harinya,
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bumi kembali mengeluarkannya. Maka mereka sadar
bahwa itu bukanlah perbuatan manusia, lalu mereka
membuangnya.' (HR al-Bukhari).
Di antara penjagaan Allah  ـterhadap Nabi-Nya
ج, bahwa Dia ـ
 ــmenyelamatkannya dari usaha
sergapan yang direncanakan kaum Quraisy di malam
hari terhadapnya. Di mana mereka sepakat bahwa
mereka mengambil seorang pemuda yang kuat dari
setiap kabilah. Kemudian setiap orang dari mereka
diberikan pedang yang tajam. Lalu mereka menebas
Rasulullah  جseperti tebasan seorang laki-laki, lalu
mereka membunuhnya, dan terpencarlah darahnya di
antara setiap kabilah. Maka Abu Abdi Manaf tidak
bisa memerangi semua suku arab. Maka datanglah
Jibril ÷ kepada Rasulullah  جmembawa perintah
Allah ـ. Ia menyebutkan kepadanya tentang rencana
tipu daya kaum musyrikin dan menyuruhnya agar
tidak tidur di tempat tidurnya pada malam itu, dan
mengabarkan kepadanya bahwa Allah  ـmengijinkan
dia berhijrah.
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Di antaranya juga: pemeliharaan Allah untuk
nabi-Nya dari kejahatan Suraqah bin Malik, saat
beliau dalam perjalanan hijrah.
Di antaranya lagi penjagaan Allah  ــkepada
nabi-Nya saat berada di gua Hira. Sungguh ashShiddiq  سberkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, jika
salah

seorang

dari

mereka

memandang

kedua

kakinya tentu ia melihat kita.' Maka dia  جberkata,

َ ُ
ْ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ
�
."اﷲ ﺛ ِﺎﺜﻟُ ُﻬ َﻤﺎ
ِ "ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑ� ٍﺮ! ﻣﺎ ﻇﻨﻚ ﺑِﺎﺛن

'Wahai Abu Bakar, apakah sangkaanmu dengan dua
orang, Allah  ـyang ketiganya.'
Ibnu Katsir rahimahullah, 'Di antara penjagaan
Allah  ــterhadap Nabi-Nya adalah menjaganya dari
penduduk

Makkah,

para

pemimpinnya,

para

pendengkinya, para penentangnya, serta permusuhan
dan kebencian yang luar biasa, serta memeranginya
siang dan malam, dengan sesuatu yang diciptakan
Allah  ــsebagai penyebab besar dengan kekuasaan
dan hikmah-Nya yang besar. Maka Dia  ـmenjaganya
di permulaan risalah dengan pamannya Abu Thalib,
saat ia menjagi pemimpin yang ditaati di kalangan
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kaum Quraisy. Dan Allah  ــmenciptakan di hatinya
rasa cinta alami kepada Rasulullah ج, bukan cinta
karena syari'at. Jika ia masuk Islam, niscaya orangorang kafir dan pembesarnya melakukan tindakan
berani terhadapnya. Akan tetapi tatkala adanya
kesamaan di antara dia (Abu Thalib) dan mereka
berupa

kekafiran,

mereka

merasa

segan

dan

menghormatinya.
Maka tatkala pamannya wafat, kaum musyrikin
melakukan gangguan kecil. Kemudian Allah ـــ
mendatangkan kaum Anshar, lalu mereka melakukan
bai'at atas agama Islam dan beliau berpindah ke
negeri mereka, yaitu Madinah. Maka tatkala beliau
berada di sana, mereka menjaganya dari yang merah
dan putih. Dan setiap kali salah seorang dari
musyrikin dan ahli kitab ingin melakukan tindakan
jahat, Allah  ــmemperdayanya dan mengembalikan
tipudayanya atasnya.' 4
P3F

4

P

Tafsir Ibnu Katsir (2/108-110) dengan ringkas.

Majelis ke Sembilan Belas:
Mencintai Nabi ج
Di antara konsekuensi iman adalah mencintai
pemimpin umat manusia Muhammad ج. Bagaimana
mungkin seorang muslim tidak mencintai nabinya,
sedangkan

beliau

adalah

penyebab

seseorang

mendapat petunjuk ke jalan cahaya dan iman, dan
penyebab keselamatannya dari kekafiran dan api
neraka.
Nabi  جbersabda:

َ ْ
َ ﻤﺟﻌ
َ ْ َاﻨﻟﺎس أ
"�
ِ َّ اﺪﻟ ِه َو
ِ ِ ﺪﻟ ِه َو َو
ِ ِﻣﻦ َو
ِ

َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
ﺐ ِإﻴﻟْ ِﻪ
ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ أ�ﻮن أﺣ
ُ
ٌ ]ﻣ َّﺘ
.[ﻔﻖ ﻋﻠﻴْ ِﻪ

"Tidak beriman (yang sempurna) seseorang darimu
hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang
tuanya, dan semua manusia.' Muttafaqun 'alaih.
Bahkan cinta kepada Nabi  جmelewati rasa cinta
manusia terhadap dirinya sendiri, sebagaimana Umar
bin Khathab  سberkata kepada Nabi ج, 'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya engkau paling kucintai
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dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri.'
Mana Nabi  جbersabda:

ْ َ َّ َ َ
َ َْ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
"ﺐ ِإﻴﻟْﻚ ِﻣ ْﻦ �ﻔ ِﺴﻚ
اﺬﻟي �ﻔ ِﻲﺴ ِ�ﻴ ِﺪهِ ﺣﻰﺘ أ�ﻮن أﺣ
ِ "ﻻ و

"Tidak, demi Allah yang diriku berada di tangan-Nya,
sehingga aku engkau cintai dari pada dirimu sendiri.'

Maka Umar  سberkata kepadanya, 'Sesungguhnya
sekarang –demi Allah- engkau lebih kucintai daripada
diriku sendiri. Maka Nabi  جbersabda:

ْ
َ ""اﻵ َن ﻳَﺎ ُ� َﻤ ُﺮ
ُ ]ر
ُ واه
[ﺨﺎر ُّي
اﺒﻟ
ِ

'Sekarang wahai Umar.' HR. Al-Bukhari.

Maksudnya, sekarang engkau tahu, lalu engkau
mengucapkan sebagaimana mestinya.
Sesungguhnya mencintai Nabi  جdiakui oleh
setiap orang. Diklaim oleh para pengikut hawa nafsu
dan

ahli

bid'ah.

Diakui

oleh

para

penyembah

kuburan, ahli sihir dan tukang sulap. Bahkan diakui
oleh kebanyakan orang-orang fasik. Akan tetapi
persoalanannya bukan pengakuan rasa cinta, tetapi
hakekat cinta itu. Karena konsekuensi cinta kepada
Nabi

ج

adalah

taat

terhadap

perintahnya

dan

menjauhi larangannya, dan ia tidak menyembah
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Allah  ــkecuali sesuai syari'atnya, bukan dengan
bid'ah dan hawa nafsu. Karena itulah, sesungguhnya
Nabi  جbersabda:

ُ ُّ ُ
َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َّ
َ ُ ُ ْ
َ :ﻮل اﷲ؟ ﻗَ َﺎل
ْ"ﻣﻦ
 وﻣﻦ ﻳﺄﻰﺑ ﻳﺎ رﺳ:"ﻞﻛ أ َّﻣ ِﻲﺘ ﻳَﺪﺧﻠﻮن اﺠﻟﻨﺔ إِﻻ ﻣﻦ أﻰﺑ" ﻗﺎلﻮا
ِ
ََ ٌ
َ َّ
َ َ َ َ ََ
ََ ْ ََ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
.[ وﻣﻦ ﻋﺼ ِﺎ� �ﻘﺪ أﻰﺑ" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ،أﻃﺎﻋ ِ� دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ

"Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang
enggan.'

Mereka

enggan

wahai

bertanya,

'Dan

Rasulullah?

siapakah

Beliau

yang

menjawab,

'Barangsiapa yang taat kepadaku tentu ia masuk
surga dan barang siapa yang durhaka kepadaku
berarti ia adalah orang yang enggan." Muttafaqun
'alaih.
Sesungguhnya mencintai Nabi  جbukan dengan
melaksanakan perayaan maulid dan bukan pula
berkumpul dalam berduka cita, serta bukan pula
dalam menciptakan qasidah-qasidah pujian yang
berlebihan, tetapi cinta itu dalam mengamalkan
sunnahnya,

membesarkan

syari'atnya,

menghidupkan petunjuknya, membela beliau dan
sunnahnya,

membenarkan

beritanya,

merasakan

wibawanya saat berbicara tentang dia, mengucapkan
shalawat kepadanya saat disebutkan namanya ج,
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meninggalkan bid'ah dalam syari'atnya, mencintai
para sahabatnya dan membela mereka, mengenal
keutamaan mereka, membenci orang yang memusuhi
sunnahnya,

atau

menyalahi

syari'atnya,

atau

menganggap remeh para pemikul dan perawinya.
Maka setiap orang yang menyalahi sesuatu dari hal
itu, maka dia berada jauh dari mencintai Nabi ج
sekadar menyalahinya.
Nabi  جbersabda, "

َ َ ْ َ ْ َ
َّ "ث ﻲﻓ أَ ْمﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻟَي ْ َﺲ ﻣﻨْ ُﻪ َ� ُﻬ َﻮ َر ٌّد
ٌ ]ﻣﺘ
.[ﻔﻖ ﻋﻠﻴْ ِﻪ
ِ
ِ "ﻣﻦ أﺣﺪ
ِ

"Barangsiapa yang menciptakan dalam perkara kami
ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka ia
ditolak." (Muttafaqun 'alaih).
Dan beliau  جbersabda:

ُْ
َّ ُ َّ َ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ
ُ اﻷ
ُّ ]ر َو ُاه أَ ْﻫ ُﻞ
َ "ﻞﻛ ُ�ْ َﺪﺛَﺔ ﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ
.[الﺴن
ن
ﺈ
ﻓ
،
ﻮر
م
ﺎت
ٍ
ِ "إِﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛ
ِ ِ
ِ

"Jauhilah

perkara-perkara

bid'ah,

maka

sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah."
(Diriwayatkan oleh para pengarang kitab sunnan).
Dan adanya ancaman seperti ini, datanglah manusia
yang melakukan tindakan bid'ah dalam agama Allah
ـ
ـــ

yang

bukan

merupakan

bagian

darinya,

menganggap baik bid'ah-bid'ah ini, bahkan mereka
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mengira bahwa ia merupakan salah satu tanda
kecintaan kepada Nabi ج, memalsukan hadits dan
menyandarkannya

kepada

Nabi

ج,

dan

mereka

berkata, 'Kami berdusta untuknya dan kami tidak
berdusta
termasuk

atasnya

(yang

kedustaan

membahayakannya).

terbesar

dan

Ini

kejahatan

terburuk, karena syari'at Allah  ــsudah sempurna,
tidak

membutuhkan

kebohongan

dan

kebatilan

mereka.
Dan termasuk jenis ini, sesungguhnya Nabi ج
melarang mencela para sahabatnya, beliau bersabda:

َ َ َﻣﺎ ﺑَﻠَ َﻎ ُﻣ َّﺪ أ،ﺣﺪ َذ َﻫﺒًﺎ
ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ْ َ ُّ ُ َ َ
ﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ
ٍ  ﻓﻠﻮ أن أﺣﺪ�ﻢ أ�ﻔﻖ ِﻣﺜﻞ أ،"ﻻ �ﺴﺒﻮا أﺻﺤ ِﺎﻲﺑ
َ َ ََ
ُ "ﻴﻔ ُﻪ
ٌ ]ﻣ َّﺘ
.[ﻔﻖ ﻋﻠﻴْﻪ
وﻻ ﻧ ِﺼ

"Janganlah engkau mencela sahabatku, jika salah
seorang darimu berinfak emas sebesar bukit Uhud,

niscaya tidak bisa mencapai satu dan tidak pula
setengah mud dari (infak) mereka." Muttafaqun 'alaih.
Kendati demikian, datanglah manusia yang
mencela para sahabat Rasulullah ج, mengutuk Abu
Bakar  سdan Umar س, menuduh wanita suci lagi
bersih 'Aisyah radhiyallahu 'anha dengan tuduhan
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yang Allah  ــmembebaskannya dari tuduhan itu
dalam kitab-Nya (al-Qur`an). Mereka mengira bahwa
mereka melakukan hal itu karena cinta kepada
Rasulullah  جdan membela ahli baitnya.
Dan termasuk jenis ini pula, sesungguhnya
Nabi  جmelarang bersifat ghuluw (berlebihan) dalam
memujinya. Nabi  جbersabda:

ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ
ُ َﻻ ُ� ْﻄ
ﷲ
ﺮ
ِ  �ﻘﻮلﻮا �ﺒﺪ ا، إِ�ﻤﺎ أﻧﺎ �ﺒﺪه,ت اﻨﻟَّﺼﺎرى ا�ﻦ مﺮ�ﻢ
ِ و� ﻛﻤﺎ أﻃﺮ
ِ
ُ
ُّ
َ
ُ
َ
.[َو َر ُﺳﻮﻪﻟ" ]رواه اﺒﻟﺨﺎري

"Janganlah

engkau

memujiku

sebagaimana

kaum

Nashrani memuji Isa putra Maryam ÷, sesungguhnya
aku adalah hamba-Nya, maka ucapkanlah: hamba
Allah  ـdan rasul-Nya." (HR. Al-Bukhari).
Kendati sudah dilarang dengan jelas seperti ini, tetap
ada para manusia yang mengikuti jalan-jalan ahli
kitab, mereka memberikan sifat kepada Nabi ج
dengan sifat-sifat yang tidak pantas kecuali dengan
Yang Maha Pencipta ــ, meminta kepadanya rizqi,
sembuh dari sakit, selamat dari bahaya, dan selain
hal itu yang tidak boleh diminta kecuali hanya
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kepada Allah ــ. Kemudian mereka mengira bahwa
hal itu termasuk di antara tanda-tanda cinta kepada
Nabi

ج.

Sebenarnya

hal

itu

merupakan

tanda

kebodohan, kesyirikan, dan menyalahi perintah Allah
 ـdan Rasul-Nya.

Mejelis ke Dua Puluh:
Tanda-Tanda Kenabian Yang
Terbesar
Sesungguhnya

tanda

kenabian

Nabi

kita

Muhammad  جyang terbesar adalah al-Qur`an yang
agung. Itulah kitab yang Allah  ـــmemberikan
tantangan kepada bangsa arab dan selain mereka –
hingga hari kiamat- agar mendatangkan semisalnya.
Firman Allah ـ:

ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َّ
ْ َ ْ ُْ ُ ْ
اء� ْم
ب مِما نز�ا � �بدِنا ف�توا �ِسور ٍ� مِن مِثلِهِ وادعوا شهد
ٍ �﴿�ن كنتم ِ� ر
ُ ْ
َ
َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ
[٢٣ :﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة٢٣�ِ�ون ا�ِ إِن كنتم صا ِد
ِ مِن د

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang alQur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal
al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain
Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar.
(QS. al-Baqarah :23)
Dan firman Allah ـ:

ْ َّ
ُ ْ ْ ُْ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َُْ ُْ ُ ََْ َ ُ َُ َْ
ون ا�ِ إِن
ِ ﴿أم �قولون ا��اه قل ف�توا �ِسور ٍ� مِثلِهِ وادعوا م ِن استطعتم مِن د
َ
َ ْ ُْ ُ
[٣٨ :﴾ ]ﻳﻮﻧﺲ٣٨�ِ�كنتم صا ِد

Atau (patutkah) mereka mengatakan:"Muhammad
membuat-buatnya". Katakanlah:"(Kalau benar yang
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kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah
surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang
dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah,
jika kamu orang yang benar". (QS. Yunus :38)
Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata, 'Dan al-Qur'an
merupakan mu'jizat dari berbagai sisi:
Pertama:

Kandungan

yang

terdapat

di

dalamnya berupa fashahah (kefasihan), balaghah
dalam meringkas dan memanjangkan. Terkadang
terdapat cerita dengan kata-kata yang

panjang,

kemudian mengulanginya dengan kata-kata yang
ringkas,

maka

tidak

mengurangi

tujuan

yang

pertama.
Kedua: berbedanya dari susunan kalam dan
timbangan syair. Dan dengan dua pengertian ini
bangsa arab ditantang. Maka mereka merasa lemah
dan

bingung

serta

mengakui

keutamaannya,

sehingga Walid bin al-Mughirah berkata, 'Demi Allah,
sesungguhnya

baginya

ada

rasa

manis

dan

sesungguhnya atasnya terdapat keindahan.
Ketiga: Berita tentang umat-umat di masa lalu
yang dikandungnya, cerita para nabi yang sudah
dikenal

oleh

para

ahli

kitab,

padahal

yang

membawanya adalah seorang yang ummi yang tidak
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bisa membaca dan menulis, serta tidak pernah
diketahui bahwa ia pernah duduk bersama para
pendeta dan dukun.
Dan bangsa arab yang pandai menulis dan
membaca serta duduk bersama para pakar sejarah,
tidak mengetahui yang diberitakan oleh al-Qur`an.
Keempat: al-Qur`an mengabarkan perkara gaib
yang

akan

terjadi

di

masa

akan

datang

yang

menunjukkan kebenarannya secara pasti karena
benar-benar terjadi berdasarkan beritanya, seperti
firman-Nya  جbagi kaum Yahudi:

َ

َ ْ ُْ ُ ْ

َ

ْ

َّ َ َ

[٩٤ :﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة٩٤�ِ�﴿�ت َمن ُوا ال َم ْوت إِن كنتم صا ِد

maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang
benar. (QS. al-Baqarah:94)
kemudian Dia  ـberfirman:

ً َ َ َّ َ َ ْ َ

[٩٥ :﴿ َولن �ت َمن ْوهُ �بدا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة
Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini
kematian itu selama-lamanya, (QS. al-Baqarah:95)
Dan firman-Nya:

ْ ْ

َُْ

َ ﴿ف�توا � ُس
[٢٣ :ور ٍ� مِن مِثلِهِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة
ِ
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buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur'an itu
(QS. al-Baqarah :23)
Kemudian Dia berfirman:

ََُْ َْ

[٢٤ :﴿ َولن �فعلوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة

dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya (QS.
al-Baqarah :24)
Maka mereka tidak bisa melakukannya.
Dan firman-Nya:

َ ََُْ

ََ

َّ ْ ُ

َ �ِ ﴿قل ل
[١٢ :ِين �ف ُروا ستغل ُبون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir:"Kamu
pasti akan dikalahkan (di dunia ini) …". (QS. Ali
Imran:12)
Dan mereka benar-benar dikalahkan.
Dan firman-Nya:

َ

َّ

َ ْ َ ْ َ

ْ ْ

ُُ ْ َ

ُ اء
َ َّ
َ
َ ا� َرام إن ش
[٢٧ :ا� آ ِمن ِ�﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
ِ َ جد
ِ ﴿�دخلن المس

bahwa sesunguhnya kamu pasti akan memasuki
Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman,
…(QS. al-Fath :27)
dan mereka memasukinya.
Dan firman-Nya dalam perkara Abu Lahab:

ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ٌ
َ
َ �ا
ََ َ َ ً َ َ ْ َ َ
َ
﴾٥جيدِها َحبْل م ِْن َم َس ٍد
�
٤
ب
ط
 وامر�ته �الة٣ب
ِ
ِ
ِ
ٍ ﴿سيص� نارا ذات له

[٥-٣ :]اﳌﺴﺪ

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. *
Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar. *
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Yang di lehernya ada tali dari sabut. (QS. al-Lahab 3:5)
Ini merupakan dalil bahwa keduanya akan meninggal
dalam keadaan kafir, dan kenyataannya memang
seperti itu.
Kelima: Sesungguhnya al-Qur'an terpelihara
dari perbedaan dan kontradiksi:

ً َ ً َ ْ

ُ َ َ َّ

َْ

ْ

ْ

َ َ َ

ْ َ
[٨٢ :﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء٨٢� ا�ِ ل َوجدوا �ِيهِ اختِ�فا كثِ�ا
ِ � ﴿ولو �ن مِن عِن ِد

Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah,
tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak
di dalamnya. (QS. an-Nisaa`:82)
Dan firman-Nya ـ:

َ ُ َ َ َّ

ْ ّ

ْ َ ْ َ َّ

َ �ُ ﴿إِنا � ُن ن َّز�َا ا�ِك َر �نا
[٩ :﴾ ]اﳊﺠﺮ٩�اف ِظون

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an,
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
(QS. al-Hijr :9)

Dari Abu Hurairah س, dari Nabi ج, sesungguhnya
beliau  جbersabda:

َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ
ْ ُ ْ َ َ َّ ٍّ َ ْ
َ
َ ْ َ
 َو ِ�� َﻤﺎ,ﺮﺸ
ﺎت ﻣﺎ آﻣﻦ ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟب
"ﻣﺎ ِﻣ َﻦ اﻷﻧ ِبﻴﺎ ِء ِﻣﻦ ﻧ
ِ ﻲﺒ ِإﻻ وﻗﺪ أﻋ ِﻄﻲ ِﻣﻦ اﻵﻳ
ِ
َّ َ َ
َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َ َّ َ ُ
َ َ ْ ُ ُ
� ﻓﺄرﺟﻮ أن أ�ﻮن أ,ﻴﺖ َوﺣﻴًﺎ أ ْوﻰﺣ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ِإﻲﻟ
ﺮﺜﻫ ْﻢ ﺗﺎﺑِ ًﻌﺎ
�ِ اﺬﻟي أو
ِ ﺎﻛن
َ ٌ
َ َﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴ
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴْﻪ
"ﺎﻣ ِﺔ
ِ

"Tidak ada seorang nabi kecuali telah diberikan tanda
yang manusia beriman atasnya. Dan sesungguhnya
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yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah

 ـmenurunkan wahyu kepadaku, maka aku berharap
bahwa aku menjadi nabi yang paling banyak pengikut
di hari kiamat." Muttafaqun 'alaih.
Ibnu Aqil rahimahullah berkata, "Di antara
mukjizat

al-Qur`an

seseorang

bahwa

bahwa
ia

tidak

mengambil

mungkin

bagi

maknanya

dari

ucapan yang telah terdahulu. Maka sesungguhnya
manusia senantiasa membuka sebagian mereka dari
sebagian

yang

lain.

Dikatakan:

al-Mutanabbi

mengambil dari al-Buhturi.
Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata: Sungguh
aku mengeluarkan dua makna yang mengagumkan:
Pertama: Sesungguhnya mukjizat para nabi
hilang bersama wafatnya mereka. Maka jikalau orang
yang

ingkar

berkata:

Apakah

bukti

kebenaran

Muhammad  جdan Musa ÷?
Maka ditakan kepadanya: Muhammad ج, bulan
dibelah

untuknya

dan

Musa

÷,

laut

dibelah

untuknya, niscaya ia berkata: ini tidak masuk akal.
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Maka Allah  ـmenjadikan al-Qur`an ini sebagai
mukjizat

yang

abadi

sepanjang

masa,

untuk

menampakkan bukti kebenarannya setelah wafatnya,
dan menjadikannya sebagai bukti kebenaran para
nabi, karena ia membenarkan bagi mereka dan
menceritakan keadaan mereka.
Kedua: sesungguhnya ia mengabarkan kepada
para ahli kitab bahwa sifat Muhammad  جtelah
tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil,
bersaksi

untuk

Hathib

dengan

iman

dengan

kebebasan. Ini adalah persaksian atas yang gaib.

Mejelis ke Dua Puluh Satu:
Ibadahnya Nabi ج
Nabi  جbanyak melakukan ibadah, dari shalat,
puasa, zikir, doa, dan berbagai macam ibadah
lainnya.

Dan

apabila

beliau

ج

beramal,

beliau

menetapkannya dan menjaga atasnya. Dari 'Aisyah
radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Apabila Rasulullah ج
ketinggalan shalat malam karena sakit atau karena
sebab yang lainnya, beliau shalat di siang harinya
sebanyak dua belas rakaat. (HR. Muslim).
Dan Nabi  جtidak pernah meninggalkan shalat
malam, dan dia  جmelaksanakan shalat malam
hingga bengkak kedua telapak kakinya. Maka tatkala
hal itu ditanyakan kepadanya, beliau  جbersabda:

"Apakah

aku

tidak

suka

ُ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ
ﺐ أن أ� ْﻮن �ﺒْﺪا ﺷﻜ ْﻮ ًرا
أﻓﻼ أ ِﺣ

menjadi

hamba

bersyukur?' (Muttafaqun 'alaih).
Dari Huzaifah bin al-Yaman س, ia berkata:

yang
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َ ْ ُ ْ
ُ
ْ
ََ
َ َ
ُ ْﺻﻠَّﻴ
َّ ﺖ َﻣ َﻊ
ِّ اﻨﻟ
 � َّﻢ.ﻳﺮﻛ ُﻊ ِﻋﻨﺪ اﻤﻟﺎﺋ ِﺔ
: ﻓﻘﻠﺖ،اﺒﻟﻘﺮة
 ﻓﺎﻓﺘﺘَ َﺢ,ﻲﺒ ج ذات ﻴﻟﻠ ٍﺔ
ِ
ْ
َ
ِّ ُ ُ ْ
ُ ََ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
 �ﻢ اﻓﺘﺘﺢ آل, ﺛﻢ اﻓﺘﺘﺢ اﻟنﺴﺎء ﻓﻘﺮأﻫﺎ, ﻓﻤﻰﻀ، ﻳﺼ� ﺑِﻬﺎ ﻲﻓ ر�ﻌ ٍﺔ: ﻓﻘﻠﺖ.َمﻰﻀ
ً ِّ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ
ٌ
َّ  َو� َذا،�ﺴبﻴﺢ ﺳﺒَّﺢ
َّ (؛ إذا٥ )ﻼ
�ﺴﺆال
مﺮ
ﻴﻬﺎ
�
ﺔ
ﺑﺂﻳ
مﺮ
 �ﻘﺮأ ﻣﺮﺘﺳ,ِﻋ ْﻤ َﺮان ﻓﻘﺮأﻫﺎ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ ُ
َ
َ ْ َ ِّ ﺎن َر
َ  ُ� َّﻢ،ﺗﻌﻮ َذ
َّ ﺑﺘﻌﻮذ
ُّ
َّ  َو� َذا،َﺳ َﺄل
 "ﺳﺒﺤ:ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮل
ر�ﻊ
مﺮ
ﻴﻢ" ﻓﺎﻜن
ٍ
ِ � اﻟﻌ ِﻈ
ِ
َ ُ ُ
ُ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ ﻚ
َ ُ� َّﻢ ﻗﺎم,"اﻟـﺤ ْﻤ ُﺪ
ْ
َّ
ً
 ر�ﻨﺎ ل,ﻤﺣﺪه
ِ  "ﺳ ِﻤﻊ اﷲ ِﻟـﻤﻦ: �ﻢ ﻗﺎل,رﻛﻮﻋﻪ �ﻮا ِﻣﻦ ِ�ﻴﺎ ِﻣﻪ
َ
َ ً
َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ
ً �
 "ﺳﺒﺤﺎن ر: �ﻢ ﺳﺠﺪ �ﻘﺎل،ﻴﺎﻣﺎ َﻃ ِﻮ�ﻼ ﻗ ِﺮ�ﺒًﺎ مﺎ ر�ﻊ
� اﻷﻰﻠﻋ" ﻓﺎﻜن ُﺳﺠﻮده
ِ
َ
ْ ]رواه
ُ
.[مﺴ ِﻠﻢ
"ﻗﺮ�ﺒًﺎ ِﻣ ْﻦ ِ�ﻴﺎ ِﻣ ِﻪ
'Pada suatu hari, aku shalat bersama Nabi ج. Maka

beliau memulai dengan membaca surat al-Baqarah.
Aku berkata: Beliau ruku' setelah seratus ayat.
Kemudian beliau meneruskan. Maka aku berkata:
Beliau

shalat

dengannya

dalam

satu

rekaat.

Kemudian beliau meneruskan, kemudian memulai
surah an-Nisaa`, lalu terus membacanya. Kemudian
beliau  جmemulai surat Ali Imran, maka beliau
membacanya. Beliau membacanya secara pelan lagi
tartil.

Apabila

melewati

ayat

yang

mengandung

tasbih, beliau membaca tasbih. Apabila melewati
permintaan, beliau meminta. Apabila melewat ayat
( ﻣﱰﺳ ﹰ٥)
 ﻣﺮﺗ ﹰ:ﻼ
.ﻼ ﻣﺘﻤﻬﻼﹰ
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perlindungan, beliau berlindung. Kemudian beliau
ruku', sambil membaca: 'Maha suci Rabb-ku Yang
Maha Agung." Maka ruku'nya seperti berdirinya.
Kemudian ia  جmembaca: "Allah  ـmendengar orang
yang memujinya, wahai Rabb-kami, hanya bagi-Mu
lah pujian.' Kemudian dia berdiri yang lama, hampir
seperti

ruku'nya.

Kemudian

dia

ج

sujud

dan

membaca: "Maha suci Rabb-ku Yang Maha Tinggi."
Maka sujudnya hampir sama dengan berdirinya.' HR.
Muslim.
Nabi

ج

selalu

memelihara

shalat

sunnah

sepuluh rakaat saat tidak safar: dua rekaat sebelum
zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat
sesudah

magrib,

dua

rakaat

setelah

isya

di

rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat fajar.
Dan beliau sangat menjaga shalat sunnah fajar
melebih semua shalat sunnah yang lainnya, beliau
tidak pernah meninggalkannya dan juga shalat witir.
Tidak pernah meninggalkannya saat safar dan tidak,
dan tidak ada riwayat bahwa beliau  جmelaksanakan
sunnah rawatib selainnya.
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Terkadang

beliau

ج

melaksanakan

empat

rekaat sebelum zuhur, dan beliau pernah berdiri satu
malam membaca satu ayat dan mengulang-ulanginya
hingga subuh.
Beliau selalu menjaga puasa hari Senin dan
Kamis. (HR. at-Tirmidzi dan ia menghasankannya).
Dan beliau bersabda:

ََ
َْْ َ َْ ُ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ
َ َ ُ ْ َ ُّ ُ َ ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ
"ﺐ أن � َﻌ َﺮض � َﻤ ِ� َوأﻧﺎ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
 ﻓﺄ ِﺣ,� ﹶواﻟـﺨﻤﻴﺲ
ِ اﻹﺛن
ِ "�ﻌﺮض اﻷ�ﻤﺎل ﻳﻮم
َّ
َ
.[وﺣﺴﻨﻪ
اﻟﺮﺘﻣﺬ ُّي
]رواه
ِ

"Amal ibadah diperlihatkan di hari Senin dan Kamis,
maka

aku

ingin

diperlihatkan

amal

ibadahku,

sedangkan aku sedang puasa.' (HR at-Tirmidzi dan ia
menghasankannya).
Nabi  جberpuasa tiga hari setiap bulan. Dari
Mu'adzah al-'Adawiyah, sesungguhnya ia bertanya
kepada

'Aisyah

radhiyallahu

'anha:

'Apakah

Rasulullah  جpuasa tiga hari setiap bulan? Ia
menjawab, 'Ya.' Ia bertanya, 'Beliau puasa pada bulan
apa? Ia menjawab, 'Beliau tidak perduli di bulan
apapun tetap puasa (tiga hari).' (HR. Muslim).
Dari Ibnu Abbas س, ia berkata:
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ُ َُ َ َ
َ َّﻮل اﷲ ج َﻻ ُ� ْﻔﻄ ُﺮ َ�ﻳ
َ "ﺎم اﺒﻟﻴﺾ ﻲﻓ َﺣ َﺮﻀ َو َﻻ َﺳ َﻔﺮ
ُ ]ر
ُّ ِ ِّواه اﻟن
"ﺎﻛن رﺳ
ﺴﺎﻲﺋ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُّ
َّ
.[اﻨﻟﻮوي
وﺣﺴﻨﻪ

'Rasulullah  جtidak berbuka di hari-hari putih, di saat
safar dan tidak." HR. an-Nasa`i dan dihasankan oleh
an-Nawawi.
Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata,
'Rasulullah  جtidak pernah puasa yang lebih banyak
dari pada puasa di bulan Sya'ban. Sesungguhnya
puasa di bulan Sya'ban semuanya.' Dalam satu
riwayat: "Beliau puasa bulan Sya'ban kecuali sedikit."
Adapun ibadah zikir, sungguh lisan Rasulullah
 جtidak pernah putus dari zikir kepada Allah ــ.
Beliau selalu berzikir kepada Allah  ــsetiap saat.
Apabila

berpaling

dari

shalatnya,

beliau

istigfar

sebanyak tiga kali dan membaca:

َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ
َ �ْ ﺎر
ُ الﺴ
َّ ﻚ
َ َ َ�ﺒ,ﻼم
َ " ِﺖ ﻳَﺎ َذا اﺠﻟ َ َﻼل َو ْاﻹ ْﻛ َﺮام
.[]ر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
الﻠﻬﻢ أﻧﺖ الﺴﻼم و ِﻣﻨ
ِ ِ

"Ya

Allah,

Keselamatan,

Engkaulah

darimu

Yang

datang

Maha

Pemberi

keselamatan,

Maha

tinggi Engkau wahai Yang memiliki keagungan dan
memberikan kemuliaan." (HR. Muslim).
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Dan

apabila

selesai

shalat

dan

sudah

mengucap salam, beliau membaca:

َّ َ َ َ
ِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
ٌ ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
ْ َ ﻞﻛ
،ﻳﺮ
 وﻫﻮ ﻰﻠﻋ, وﻪﻟ اﻟـﺤﻤﺪ، ﻪﻟ اﻤﻟﻠﻚ,ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ
ِ ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ
َ ََْ َ َ ََْ
َ ْ ِّ
ُّ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ
" َوﻻ �ﻨﻔ ُﻊ ذا اﺠﻟَﺪ ِﻣﻨﻚ اﺠﻟَﺪ,ﺖ
 َوﻻ ُﻣﻌ ِﻄ َﻲ ﻤﻟﺎ ﻣﻨﻌ,ﺖ
الﻠﻬﻢ ﻻ ﻣﺎﻧِﻊ ِﻟـﻤﺎ أ�ﻄﻴ
َ
.[ُ]ﻣ َّﺘ َﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
"Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah

ـ, tiada sekutu baginya, milik-Nya kerajaan, bagi-Nya
segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Ya Allah, tidaka da yang bisa mencegah bagi
sesuatu yang Engkau berika, dan tidak ada yang bisa
memberi bagi sesuatu yang engkau halangi, dan orang
yang kaya tidak bisa memberikan manfaat kepada
yang mempunyai kekayaan dari-Mu.'
Nabi  جmembaca di dalam ruku' dan sujudnya:

َ َ ُّ َ ٌ ُّ ُ ٌ ُّ ُ
ْ ]ر َو ُاه
َ "وح
ُّ � ِﺔ َو
.[مﺴ ِﻠﻢ
ِ الﺮ
ِ رب اﻤﻟﻼﺋ،"ﺳﺒﻮح ﻗﺪوس

"Yang Maha Suci, Rabb para malaikat dan ruh (Jibril
÷)." HR. Muslim.

Dari Anas س, ia berkata, 'Kebanyakan doa Nabi
 جadalah:

َ ٌ
ً َ َ َ ُّ
َ  َوﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ، َو� ْاﻵﺧ َﺮة َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ,ﻨﺔ
ُ
َّ اب
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴْﻪ
"ﺎر
اﻨﻟ
"الﻠﻬ َّﻢ آﺗِﻨﺎ ِﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣﺴ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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"Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari
siksaan neraka." Muttafaqun 'alaih.
Dan Nabi  جmemperbanyak istighfar (meminta
ampun), dari Ibnu Umar س, ia berkata, 'Kami
menghitung bagi Rasulullah  جdalam satu majelis
sejumlah seratus kali:

َ َّ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ِّ َ
ُ اﺘﻟ َّﻮ
َ ْ ﻚ أَﻧ
ُ الﺮ ِﺣ
َّ اب
َّ ﺖ
"ﻴﻢ
"رب اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ وﺗﺐ ﻲﻠﻋ ِإﻧ

"Ya Rabb, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku,

sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi
Maha Penyayang." HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi dan
ia berkata, 'Hasan Shahih."
Dan
(berlebihan)

Beliau
dan

ج

melarang

memberikan

sifat

ghuluw

peringatan

dari

memaksakan diri dalam ibadah, beliau bersabda:

ُّ َ َ
َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُ َْ َ
َاﺪﻟﻳْﻦ إ َﻴﻟْﻪ ﻣﺎ
ُّ  َو َ� َن أَ َﺣ,اﷲ َﺣ َّﻰﺘ َ� َﻤﻠُّﻮا
ِّ ﺐ
ُ� ُ � ﻻ� َﻤﻞ
ِ  ﻓ َﻮا,ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺑِﻤﺎ ﺗ ِﻄﻴﻘﻮن
ِ ِ ِ
ُ
َ ْ َ َ َ َ َد
.ﺎﺣﺒُﻪ
ِ اوم ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺻ

"Lakukanlah

sebatas

kemampuanmu,

demi

Allah,

Allah  ــtidak pernah jenuh/bosan (dalam menerima
dan

memberi

pahala)

sehingga

kamu

merasa

jenuh/bosan (dalam ibadah). Dan agama yang paling
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disukai

kepada-Nya

adalah

pelakunya." Muttafaqun 'alaih.

yang

ditekuni

oleh

Majelis ke Dua Puluh Dua:
Permulaan Tersebarnya Islam
Nabi

kembali

ج

ke

kota

Makkah

setelah

mendapatkan ledekan dan olok-olokankan penduduk
kota Thaif dengan dan beliau  جmeminta jaminan
keamana dari al-Muth'im bin 'Adi.
Di

tengah

suasana

yang

penuh

dengan

didustakan, diboikot, dan dikuasai, Allah  ــingin
meneguhkan

rasul-Nya,

memuliakannya

dengan

maka
isra

Allah
dan

ـــــ

mi'raj,

dan

memperlihatkan kepadanya sebagian dari tandatanda-Nya yang besar, memperlihatkan kepadanya
atas

bukti-bukti

keagungan-Nya

dan

ayat-ayat

kekuasaan-Nya, supaya hal itu menjadi kekuatan
baginya

dalam

menghadapi

kekafiran

dan

para

penganutnya.
Adapun isra`, yaitu perjalanan di malam hari
dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsha di
Baitul Maqdis, dan kembalinya di malam yang sama.
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Adapun mi'raj, yaitu naiknya Nabi  جke dunia
yang di atas, bertemu para nabi, melihat alam gaib.
Dan padanya diwajibkan shalat lima waktu.
Peristiwa ini menjadi penyaring orang yang
beriman, sungguh menjadi murtad sebagian orang
yang telah masuk Islam, dan sebagian pergi kepada
Abu Bakar ash-Shiddiq  سdan berkata kepadanya,
'Sesungguhnya temanmu mengaku bahwa ia telah
dijalankan di malam hari ke Baitul Maqdis. AshShiddiq  سbertanya, 'Apakah dia mengatakan hal itu?
Mereka menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Jika ia benarbenar telah mengatakan hal itu, sungguh ia benar."
Mereka bertanya, 'Apakah engkau mempercayainya
bahwa ia telah pergi di malam hari ke Baitul Maqdis
dan

datang

sebelum

subuh?'

Ia

berkata,

'Ya,

sesungguhnya dalam perkara yang lebih jauh dari hal
itu, aku mempercayainya dengan berita langit di pagi
dan sore hari.' Karena itulah ia diberi nama ashShiddiq.
Sesungguhnya pendustaan kaum Quraisy bagi
Nabi  جdan tidak memberikan tempat baginya untuk
menunaikan risalah, membuat beliau mengarahkan
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dakwah kepada kabilah-kabilah arab yang lain. Maka
setelah

kembalinya

menawarkan

dirinya

dari

Thaif,

kepada

ia

mulai

ج

kabilah-kabilah

di

musim-musim haji, menawarkan kepada mereka
untuk memberi tempat dan menolong sehingga ia
bisa menyampaikan firman Allah ـ.
Di antara mereka ada yang menolak dengan
kasar dan ada pula yang menolak dengan halus. Dan
yang

paling

buruk

penolakannya

adalah

Bani

Hanifah, kaum Musailamah al-Kadzdzab.
Di antara orang yang beliau  جmenawarkan
dirinya kepada mereka adalah golongan arab dari
Yatsrib dari kabilah Aus. Maka tatkala Nabi ج
berbicara dengan mereka, mereka mengenal sifatnya
yang digambarkan oleh kaum Yahudi. Maka mereka
berkata di antara mereka, 'Demi Allah, sesungguhnya
dia

adalah

seorang

nabi

yang

kaum

Yahudi

memberikan ancaman kepada kita dengannya. Maka
janganlah mereka mendahului kita kepadanya.' Maka
berimanlah enam orang dari mereka yang merupakan
cikal bakal tersebarnya Islam di kota Madinah. Enam
orang tersebut adalah: As'ad bin Zurarah, 'Auf bin al-
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Harits, Rafi' bin Malik, Quthbah bin 'Amir bin
Hadidah, 'Uqbah bin 'Amir, dan Sa'ad bin ar-Rabi'
radhiyallahu 'anhum ajma'in.
Kemudian

mereka

pulang

setelah

berjanji

kepada beliau untuk bertemu kembali di tahun akan
datang.
Maka tatkala di tahun berikutnya, di tahun ke
dua belas dari kenabian, terjadilah perjanjian 'aqabah
yang pertama. Padanya, dua belas orang laki-laki
melakukan bai'at kepada Nabi ج, sepuluh orang dari
suku

Aus

dan

dua

orang

dari

suku

Khazraj.

Termasuk di antara mereka lima dari enam orang
yang pertama. Maka mereka beriman di Aqabah,
melakukan

bai'at

kepadanya

atas

yang

dicintai

berupa iman, membenarkan, meninggalkan syirik
dan

maksiat,

mereka

tidak

dan

melakukan

mengatakan

kebaikan,

kecuali

yang

bahwa
benar.

Kemudian mereka pulang ke kota Madinah. Lalu
Allah  ــmenampakkan Islam padanya, dan tidak
tersisa lagi satu rumah dari rumah-rumah kota
Madinah kecuali di dalamnya ada sebutan Rasulullah
ج.
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Dan pada tahun berikutnya bagi perjanjian
Aqabah yang pertama, maksudnya di tahun ke tiga
belas dari kebangkitan, terjadilah perjanjian Aqabah
yang kedua. Dan padanya, datang sebagai utusan
tujuh

puluh

orang

laki-laki

perempuan.

Maka

mereka

melakukan

bai'at

di

sisi

dan

masuk

dua
Islam

Aqabah

di

orang
dan
atas

mendengarkan dan taat di saat rajin dan malas,
memberikan nafkah di saat susah dan senang,
melaksanakan amar

ma'ruf dan

nahi

mungkar,

mereka berdiri pada Allah, tidak takut pada celaan
orang yang mencela, dan ancaman orang yang
menghalanginya.
Kemudian Nabi  جmeminta kepada mereka agar
mengeluarkan dari mereka dua belas orang yang
terpilih, agar mereka berada di atas kaum mereka
dengan apa yang ada pada mereka. Maka mereka
mengeluarkan baginya orang-orang terpilih, 9 orang
dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Nabi ج
bersabda kepada mereka,

ُ َُْ
َ ٌ َ
َ
ُ
َ ﻔﻼء
َ ِّ�� ْﻢ ﻛﻜﻔﺎﻟﺔ اﺤﻟﻮار
َ ﻌيﻰﺴ ﺑْﻦ َم ْﺮ
ُ
 َو ِ�� ﻛ ِﻔﻴﻞ َﻰﻠﻋ,�ﻢ
ﻟ
�
ﻣ
ﻗﻮ
ﻰﻠﻋ
ﻛ
أ�ﺘﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
�ِ ﻗ ْﻮ
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'Kamu adalah pemberi jamiman terhadap kaummu,
seperti jaminan kaum Hawari bagi Isa putra Maryam
÷, dan sesungguhnya aku adalah pemberi jaminan
terhadap kaumku.' Kemudian mereka pulang ke
Madinah. Maka tersebarlah Islam di antara para
penduduknya, radhiyallahu 'anhum. 6
P5F

P

Dan ini adalah permulaan hijrah nabawiyah
yang penuh berkah.

6

Lihat: Lubabul Khiyaar fi Siratil Mukhtar hal/ 42-43.

Majelis ke Dua Puluh Tiga:
Hijrah ke Madinah
Tatkala gangguan terhadap para sahabat Nabi
bertambah berat, Rasulullah  جmengijinkan kepada
mereka untuk hijrah ke Madinah. Dan Nabi ج
sungguh merasa tenang bahwa dakwah telah tersebar
di kota Madinah, dan sesungguhnya ia sudah siap
untuk menerima kaum Muhajirin.
Maka

kaum

mukminin

segera

hijrah

ke

Madinah dan keluar bergelombang, sebagian mereka
mengikuti yang lain.
Tinggallah Nabi ج, dan bersamanya ada Abu
Bakar  سdan Ali س, demikian pula orang-orang yang
ditahan oleh kaum musyrikin secara paksa.
Kaum

musyrikin

mengetahui

bahwa

para

sahabat Nabi  جtelah pergi ke negeri yang kuat. Maka
mereka merasa khawatir tersebarnya agama ini dan
mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah ج.
Dan

apa

yang

mereka

rencanakan

untuk

membunuh Nabi ج, Allah  ـmemberitahukan kepada
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Nabi-Nya

ج

tentang

tipu

daya

yang

mereka

rencanakan, dan Dia  ــmenyuruhnya hijrah dan
menyusul kaum mukminin yang lebih dahulu hijrah,
dan bahwa ia jangan tidur di tempat tidurnya pada
malam itu.
Nabi  جmeminta Ali  سagar tidur di tempat
tidurnya dan memakai selimutnya, dan menyuruhnya
agar menunaikan darinya titipan-titipan manusia.
Maka Ali  سmelaksanakan perintah dan tidur di
kasur Nabi ج, sedangkan pedang-pedang sudah
terhunus di belakang pintu.
Dan Rasulullah  جkeluar di antara orang-orang
yang ingin membunuhnya, akan tetapi Allah ـ
ــ
membutakan padangan mata mereka, dan untuk
mengalahkan mereka, Nabi  جmenaburkan tanah di
atas kepala mereka. kemudian dia  جpergi ke rumah
temannya Abu Bakar  سdan keduanya segera keluar
di malam hari.
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Nabi  جdan Abu Bakar  سpergi hingga sampai
gua Tsur dan tinggal di dalam gua itu sehingga
berkurang pencarian terhadap keduanya.
Adapun kaum Quraisy, kemarahan mereka
meluap-luap saat mengetahui rusaknya tipu daya
mereka dan gagalnya rencana mereka. Maka mereka
mengutus para pencari dari segala penjuru dan
memberikan janji bagi siapa yang datang dengan Nabi
 جatau menunjukkan atasnya dengan upah seratus
ekor

unta.

Sungguh

pencarian

itu

telah

menyampaikan mereka ke pintu gua tersebut dan
mereka

berdiri

di

sisinya,

kecuali

Allah

ـ
ـــ

memalingkan mereka darinya dan menjaga nabi-Nya
dari tipu daya mereka. Abu Bakar  سberkata, 'Wahai
Rasulullah, jikalau salah seorang dari mereka melihat
ke tempat dua kakinya niscaya ia bisa melihat kita.'
Maka

Rasulullah

ج

menjawabnya:

"Apakah

dugaanmu dengan dua orang yang Allah  ــadalah
yang ketiga dari keduanya?' (HR. al-Bukhari).
Setelah tiga malam, datanglah penunjuk jalan
yang telah disewa oleh keduanya sebelumnya dengan
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membawa dua tunggangan, menurut rencana yang
telah

disiapkan

sebelumnya,

kemudian

mereka

menuju Madinah.
Di tengah jalan, Nabi  جmelewati kemah Ummu
Ma'bad al-Khuza'iyah, ia pun mendapatkan berkah
dari beliau  جpada kambing miliknya. Kambing itu
tidak mempunyai susu setetes pun. Beliau pun minta
ijin untuk memerahnya. Maka menjadi penuhlah
susunya,

lalu

beliau

ج

memberikan

minuman

kepadanya dan orang yang bersamanya. Kemudian
beliau  جminum, kemudian beliau  جmemerah lagi
susunya yang kedua kali, memenuhi isinya dan
beliau  جberangkat.
Suraqah bin Malik mendengar bahwa Nabi ج
melewati jalan pesisir, dan dia ingin mendapat
hadiah.

Maka

ia

menunggang

kudanya

dan

mengambil tombaknya, dan langsung pergi mencari
mereka. Maka tatkala ia sudah dekat dari mereka,
Nabi  جberdoa, maka terbenamlah kedua tangan
kudanya di bumi. Ia pun menyadari bahwa itu terjadi
karena doa Nabi  جdan sesungguhnya ia  جdijaga.
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Maka ia memanggil untuk mendapatkan keamanan
dan

berjanji

kepada

Nabi

ج

bahwa

ia

akan

menghentikan pencarian terhadap beliau. Maka Nabi
 جmendoakan untuknya, maka bebaslah kedua kaki
kudanya. Lalu ia pulang dan mulai menyesatkan
manusia dari pencarian pada arah yang dijalani
Rasulullah ج.
Kaum Anshar setiap hari pergi ke pintu masuk
kota

Madinah

menantikan

kedatangan

Nabi

ج,

kemudian mereka kembali ke rumah mereka saat
panas matahari mulai menyengat. Maka tatkala pada
hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal di tahun ke 13
dari

kenabian,

kedatangan

seseorang

Rasulullah

ج,

berteriak
lalu

dengan

kedengaranlah

teriakan dan suara takbir di setiap tempat dan semua
orang

keluar

untuk

menyambut

kedatangan

Rasulullah ج.
Nabi  جsinggah di Quba dan membangun
masjid Quba, ia adalah permulaan masjid yang
dibangun di masa Islam.
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Kemudian Rasulullah  جkeluar dari Quba
setelah tinggal beberapa hari di sana. Dan di tengah
jalan, sampai waktu shalat Jum'at, maka beliau ج
melaksanakannya bersama kaum muslimin yang
bersamanya. Ia adalah permulaan shalat Jum'at yang
dilaksanakan Nabi ج. Dan setelah shalat, Nabi ج
memasuki kota Madinah dari arah sebelah Selatan.
Dan sejak hari itulah namanya menjadi Madinah anNabi ( جkota Nabi )ج. Sungguh merata perasaan
senang dan bahagia meliputi penduduk kota Madinah
dengan kedatangan Nabi ج. Dan dengan hal itu, Islam
mempunyai negara yang kuat, bertolak darinya untuk
menyampaikan risalah Allah  ــke Timur dan Barat
bumi.

Majelis ke Dua Puluh Empat:
Kehidupan Nabi ج
Sungguh Nabi  جmengetahui hakekat dunia,
bahwa ia cepat hilang dan sirnanya. Maka beliau
hidup

di

dunia

seperti

kehidupan

orang-orang

miskin, bukan seperti kehidupan orang-orang kaya
yang berlimpah ruah. Lapar di suatu hari, beliau
sabar, dan kenyang di suatu hari maka beliau
bersyukur.
Rasulullah saw telah menjelaskan kepada umatnya
akan bahayanya fitnah dunia serta tenggelam dalam
kesenangan dan keindahannya, beliau bersabda :

ُ َّ َ َ ُ ْ َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ٌ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ْ ُّ َّ
 ﻓﺎ�ﻘﻮا,ﺎﻇﺮ َﻣﺎ �ﻌ َﻤﻠﻮن
ِ  �ﻨ، َو ِ�ن اﷲ مﺴﺘ ِﺨﻠﻔ�ﻢ ِ�ﻴﻬﺎ,ﺮﻀة
ِ "إِن اﺪﻟ�ﻴﺎ ﺣﻠﻮة ﺧ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُّ
ُ َّ
ِّ
َّ َ َ ِّ
ْ
ْ َﺮﺳا�ﻴﻞ ﺎﻛﻧ
َ َْ
.[ﺖ ِﻲﻓ اﻟن َﺴﺎءِ" ]رواه مﺴﻠﻢ
اﺪﻟ�ﻴَﺎ َوا�ﻘﻮا اﻟنﺴ
ِ َ ِ ﻓﺈِن أ َّول ﻓِﺘﻨ ِﺔ ﺑ ِ� إ,ﺎء

"Sesungguhnya
sesungguhnya

dunia

Allah

ini

akan

manis

dan

hijau,

menugaskan

kalian

disalamnya lalu Ia akan meliahat apa yang kalian
lakukan

didalamnya,

maka

hati

hatilah

kalian

terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadaap
godaan kaum wanita, karena sesungguhnya fitnah
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pertama yang terjadi pada kaum bani israil adalah
fitnah wanita." (HR. Muslim)
Beliau

mengetahui

bahwa

sesungguhnya

dunia

adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak punya
rumah dan surga bagi orang yang tidak punya bagian
di

akhirat

kelak,

sesungguhnya

tidak

belaiu
ada

bersabda:

"Ya

kehidupan-yang

Allah
hakiki-

kecuali kehidupandiakhirat" (Muttafaq 'alaih) .
Olehkerna itu beliau menjadikan semua keinginan
dan

cita-citanya

mengosongkan
sehingga

dunia

hanya

hatinya

untuk
dari

mengejar

akhirat

kesibukan

beliau

dan
dunia,

padahal

beliau

berusaha untuk menghindarinya, beliau bersabda:
"Perumpamaanku

dengan

dunia

adalah

seperti

seorang musafir yang berteduh dibawah sebuah
pohon

kemudian

ia

pergi

meninggalkannya

(HR.

tirmidzi dan ia berkata hadits ini hasan shahih).
'Amr bin Harits saudara laki-laki Juwairiyah istri
Rasulullah saw. Berkata: "Ketika Rasulullah saw.
meninggal beliau tidak meninggalkan harta warisan
berupa dinar dan dirham, juga tidak meninggalkan
budak baik laki-laki maupun perempuan, beliau

167

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

hanya meninggalkan seekor keledai putih yang dulu
menjadi kendaraan beliau dan sepucuk senjata, serta
sebidang tanah yang disedekahkan dijalan Allah" (HR.
Buhkari).
Inilah harta peninggalan orang yang paling mulia di
alam semesta ini semoga Allah selalu melimpahkan
shalawat dan salam kepada beliau yang meolak unuk
menjadi raja dan rasul tapi memilih untuk menjadi
hamba dan rasul, diriwayakan oleh Abu Hurairah, ra.
Bahwa ia berkata: Jibril pernah duduk dihadapan
beliau kemudian ia menengadah ke langit tiba-tiba
ada seorang malaikat yang turun lalu Jibril berkata
padanya, ini adalah malaikat yang belum pernah
turun ke dunia sejak dia diciptakan kecuali pada saat
ini,

ketika

Muhammad!

telah
Aku

sampai
diutus

ia

oleh

berkata:

wahai

Tuhan-Ku

untuk

memberikan pilihat untukmu, apakah kamu ingin
dijadikan

sebagai

seorang

raja

ataukah

sebagai

hamba dan Rasul? Maka beliau menjawab: "Bahkan
aku ingin menjadi seorang hamba dan rasul" (HR.
Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al Abani).
Begitulah kehidupan beliau yang didasarkan atas
tawadhu' dan zuhud serta merasa cukup dengan
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yang ada. 'Aisyah ra. Berkata: "Ketika Rasulullah saw.
Wafat dirumah belaiu tidak ada makanan yang bisa
dimakan kecuali sedikit gandum yang aku makan
dalam waktu yang cukup lama sehingga menjadi
rusak" (Muttafaq alaih).
Ketika Umar bin Khatab ra. Menyebutkan tentang
kemegahan yang diperoleh oleh manusia, ia berkata: "
Pada hari ini aku melihat Rasulullah saw. kelaparan
karena tidak mendapatkan

kurma jelek yang bisa

mengisi perutnya" (HR. Muslim).
Dari ibnu Abbas ra. Diriwayatkan Rasulullah saw.
Dan keluarganya pernah beberapa malam kelaparan
tidak punya sesuatu yang disantap dimalam hari,
dan paling banyak yang mereka miliki adalah roti
gandum (HR. Tirmizi dan ia berkat hadits ini hasan
shahih).
Beliau terbiasa duduk dan tidur diatas tikar, Umar
bin Khatab pernah masuk kerumah beliau dan beliau
sedang duduk diatas tikar, lalu aku duduk dan beliau
hanya mengenakan kain sarung dan tikar tersebut
membekas dipinggang beliau, dan akau melihat satu
sha' (2,5kg) gandum dan kacang qardh (semacam
kacang adas) yang ada dipojokan kamar beliau serta
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belulang yang tegantung, lalu aku menangis. Beliau
"Wahai

bertanya,
menangis?"

aku

Ibnu

Khatab

menjawab:

kenapa

wahai

engkau

nabi

Allah,

bagaimana saya tidak menangis sungguh tikar ini
telah

membekas

ditubuhmu,

dan

tempat

penyimpanan barangmu tidak berisi kecuali sangat
sedikit,

sedangkan

kaisar

romawi

dan

Persia

bergelimang harta, padahal engkau adalah Nabi
pilhan Allah, dan hanya ini yang engkau miliki!
Maka Nabi  جbersabda:

ْ ُّ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َّ َ َ ْ َ
اﺪﻟ�ﻴَﺎ؟
ﺎب! أﻣﺎ ﺗﺮﻰﺿ أن ﺗ�ﻮن ﻨﻟﺎ اﻵ ِﺧﺮة ولﻬﻢ
ِ ﻳﺎ ا�ﻦ اﺨﻟﻄ

'Wahai putra Khathab, apakah engkau tidak ridha
bahwa akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?'
(HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Mundziri).

Majelis ke Dua Puluh Lima:
Dasar-Dasar Pembangunan Negara
Ketika Nabi  جmemasuki kota Madinah, para
penduduknya

menyambutnya

dengan

senang

gembira. Tidak lah beliau melewati satu rumah dari
rumah kaum Anshar kecuali pemiliknya memegang
tali tunggangannya dan mengajaknya mampir di
rumahnya. Nabi  جmemohon maaf kepada mereka
serta bersabda, 'Biarkanlah jalannya, sesungguhnya
ia diperintahkan.' Maka unta beliau terus berjalan
hingga

sampai

di

tempat

masjidnya,

lalu

ia

mendekam, kemudian bangkit, lalu berjalan sedikit,
kemudian kembali ke tempat semula, lalu berdiam
disana. Maka Nabi  جsinggah di tempat pamanpamannya pada bani Najjah. Dan beliau bersabda:
'Rumah siapa yang paling dekat? Abu Ayyub س
menjawab, 'Saya, wahai Rasulullah.' Maka Nabi ج
singgah di rumah Abu Ayyub س.
Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ج
setelah sampainya di Madinah adalah membangun
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masjid Nabawi, dan hal itu di tempat untanya
mendekam padanya. Tanah itu milik dua anak yatim
yang kemudian beliau  جbeli dari keduanya. Beliau ج
ikut serta dalam pembangunan masjid. Kemudian
membangun kamar-kamar untuk istrinya di sisi
masjid. Dan setelah selesai pembangunan kamarkamar tersebut, Nabi  جmeninggalkan rumah Abu
Ayyub  سdan pindah ke kamar-kamar tersebut. Dan
beliau

ج

menyari'atkan

azan

agar

manusia

berkumpul apabila telah tiba waktu shalat.
Kemudian Nabi  جmempersaudarakan di antara
kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka berjumlah 90
orang laki-laki, setengahnya dari kaum Muhajirin dan
setengahnya lagi dari kalangan Anshar. Nabi ج
mempersaudarakan di antara mereka atas dasar
saling

tolong

menolong,

saling

mewaris

setelah

meninggal tanpa karib kerabat sampai terjadinya
perang Badar. Maka tatkala turun firman Allah ـ:

َّ

َ

َْ ََْ ْ ُ َْ

َ َْْ ُ ُ

ُ
َ
[٦ :اب ا�ِ﴾ ]اﻷﺣﺰاب
ِ ﴿وأولو ا�رح ِام �عضهم أو� بِبع ٍض ِ� كِت
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Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam
Kitab Allah …(QS. al-Ahzab :6)
Dikembalikanlah warisan itu kepada karib kerabat,
bukan yang terikat persaudaraan.
Rasulullah  جberdamai dengan kaum Yahudi
yang ada di kota Madinah dan menulis di antara dia
dan mereka satu perjanjian. Dan segeralah salah
seorang ulama dan pimpinan mereka yang bernama
Abdullah bin Salam  سmasuk Islam dan mayoritas
mereka memilih tetap kafir.
Nabi  جmengikat hubungan di antara penduduk
kota Madinah dari kalangan Muhajirin, Anshar, dan
Yahudi. Sebagian buku-buku sejarah menyebutkan
bahwa beliau menulis perjanjian yang di antara
poinnya adalah:
- Sesungguhnya

orang-orang

beriman

dari

kalangan Muhajirin dan Anshar adalah umat
yang satu, bukan manusia lainnya.
- Sesungguhnya

orang-orang

beriman

tidak

membiarkan orang yang kesusahan di antara
mereka kecuali mereka memberikan bantuan
kepadanya.
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- Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman
yang

bertaqwa,

tangan

mereka

(kekuatan

mereka) kepada setiap orang yang berbuat
zalim dari mereka, atau mencari kezaliman,
dosa, permusuhan, atau kerusakan di antara
orang-orang

beriman,

dan

sesungguhnya

tangan mereka semua atasnya, sekali pun
putra salah seorang dari mereka.
- Orang yang beriman tidak membunuh yang lain
karena orang kafir, dan tidak menolong orang
kafir atas orang yang beriman.
- Dan sesungguhnya jaminan Allah  ــadalah
satu, melindungi hingga yang terendah dari
mereka,

dan

sesungguhnya

orang-orang

beriman menjadi pelindung satu sama lain.
- Sesungguhnya bangsa Yahudi yang mengikuti
kami, maka sesungguhnya ia berhak mendapat
pertolongan dan ikutan, tidak dizalimi.
- Sesungguhnya

keselamatan

orang-orang

beriman adalah satu, tidak diberi keselamatan
seorang
berperang

mukmin
fi

tanpa

sabilillah

yang
kecuali

lain

dalam

atas

dasar

persamaan dan keadilan di antara mereka.
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- Sesungguhnya perbedaan apapun yang terjadi
di

antara

mereka,

sesungguhnya

tempat

kembalinya adalah kepada Allah  ــdan dan
kepada Muhammad ج.
- Sesungguhnya Yahudi bani 'Auf adalah satu
umat bersama kaum mukminin. Bagi Yahudi
agama mereka dan bagi kaum muslimin agama
mereka. Perlindungan dan diri mereka kecuali
orang yang menganiaya diri dan berbuat dosa.
maka sesungguhnya dia tidak binasa kecuali
dirinya sendiri dan keluarganya.
- Sesungguhnya

teman

setia

yahudi

adalah

seperti diri mereka, dan sesungguhnya tidak
keluar seseorang dari mereka kecuali dengan
ijin Muhammad ج.
- Sesungguhnya tetangga seperti diri sendiri,
tidak membahayakan dan tidak berbuat dosa.
Dan poin-poin lainnya dari piagam perjanjian ini yang
mengatur

dasar-dasar

kehidupan

di

antara

kelompok-kelompok yang ada di kota Madinah, yang
menentukan saling pengertian antar umat Islam yang
merangkul semua kaum muslimin dan negara Islam,
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yaitu Madinah Nabawiyah, dan menjadikan referensi
tertinggi adalah Allah  ـdan rasul-Nya, terutama saat
terjadinya perselisihan dan sengketa.
Piagam inilah yang menjaga kebebasan, seperti
kebebasan

akidah

mendapatkan

rasa

Sebagaimana

dan

beribadah

aman

piagam

itu

bagi

serta

setiap

hak

manusia.

menetapkan

dasar

persamaan dan keadilan di antara manusia.
Sesungguhnya bagi yang merenungkan poinpoin piagam ini, ia akan mendapatkan di dalamnya
dasar-dasar peradaban yang sangat banyak, yang
diserukan oleh para pembela hak asasi manusia,
padahal Nabi  جadalah yang pertama meletakkan
dasar

hak-hak

tersebut,

menetapkan

pondasi-

pondasinya sesuai syari'at Allah  ــyang tergambar
dari al-Qur`an dan as-Sunnah. Inilah pembatas
utama di antara hak-hak asasi manusia yang adil
dan yang diserukan oleh organisasi-organisasi dunia
yang mereka kira adalah hak, padahal hakekatnya
adalah tindakan durhaka, zalim, dan penghinaan
terhadap kemuliaan manusia dan menguntungkan
sebagian golongan dan merugikan yang lain.

Majelis ke Dua Puluh Enam:
Keberanian Nabi ج
Nabi  جadalah manusia paling berani. Hal itu
dibuktikan saat beliau berdiri sendirian menghadapi
kekafiran. Mengajak kepada tauhid dan ikhlas dalam
ibadah. Maka semua orang kafir menentangnya,
memeranginya

dari

satu

busur,

menyakitinya,

melakukan konspirasi untuk membunuhnya, namun
semua itu tidak membuatnya gentar dan tidak
mengendurkan

semangatnya,

bahkan

menambah

semangatnya dalam berdakwah dan berpegang teguh
dengan kebenaran yang dipegangnya. Dan beliau
bersabda

dengan

tegas,

memberikan

tantangan

kepada orang-orang zalim di muka bumi:

َْ ْ َ َ
َْْ َ َ
ُ َ َ ْ َ َوا
َ
ََ َ َ َْ َ
َ ْ َّ
ﺎري َﻰﻠﻋ أن أﺗ ُﺮ َك ﻫﺬا اﻷم َﺮ َﻣﺎ
ِ
ِ ﻴ� واﻟﻘﻤﺮ ِﻲﻓ �ﺴ
ِ ﷲ لﻮ وﺿﻌﻮا الﺸﻤﺲ َ ِﻲﻓ َ ﻳ ِﻤ
ُ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
." أو أﻫ ِﻠﻚ دوﻧﻪ، ﺣﻰﺘ �ﻈ ِﻬﺮه اﷲ,ﺗﺮ�ﺘﻪ

"Demi Allah, jikalau mereka meletakkan matahari di
tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku
meninggalkan perkara ini niscaya aku tidak akan
meninggalkannya sehingga Allah  ـmenampakkannya
atau aku binasa karenanya."
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Dari Anas bin Malik س, ia berkata, 'Rasulullah
 جadalah manusia terbaik, manusia paling pemurah,
manusia paling berani. Dan pada satu malam, orangorang merasa terkejut karena mendengar suara
keras. Maka orang-orang menuju arah datangnya
suara. Tetapi Rasulullah  جditemui menuju pulang
dan

dia

ج

telah

mendahului

mereka

ke

arah

datangnya suara. Beliau  جberada di atas kuda Abu
Thalhah dan di lehernya ada pedang, dan beliau ج
bersabda: 'Jangan takut, jangan takut.'
An-Nawawi

rahimahullah

berkata:

'Padanya

ada beberapa faedah: di antaranya, keberanian Nabi
 جkarena segeranya keluar menuju musuh dan
mendahului semua orang, di mana beliau mencari
berita dan kembali sebelum sampainya manusia.
Dari Jabir س, ia berkata, 'Di perang Khandaq
(parit) kami sedang menggali, tiba-tiba ada batu besar
yang sangat keras. Mereka datang kepada Nabi ج
seraya berkata, 'Ini ada batu besar yang menghalangi
di parit.' Nabi  جbersabda: 'Aku turun.' Kemudian ia
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berdiri, sedangkan perutnya diikat dengan batu, dan
kami sudah tiga hari tidak merasakan makanan.
Maka

Rasulullah

mengambil

ج

pacul/cangkul,

memukul di batu besar, maka ia hancul berkepingkeping. (HR. al-Bukhari). Maksudnya, batu besar
yang para sahabat tidak mampu memecahkannya ini,
berubah menjadi kerikil kecil yang berhamburan
karena

kerasnya

pukulan

Nabi

ج,

dan

ini

menunjukkan kekuatan Nabi ج.
Sungguh
keteguhan,
terberat.

Di

Nabi

ج

ketegaran
tempat

memiliki

keberanian,

menghadapi
tertinggi

huru

yang

seorangpun

yang

menyerupainya,

mengetahui

kadar

ketinggiannya

tidak
dan

kecuali

hara
ada
tidak
Yang

memberikan kemampuan itu kepadanya.
Karena inilah, Nabi  جterlibat langsung dalam
beberapa peperangan di setiap kehidupan jihadnya.
Dan tidak pernah sekali pun bahwa beliau  جingin
mundur dari tempat itu barang sejengkal pun. Posisi
yang

membuat

beliau

ج

selalu

menjadi

pusat

perhatian di antara para sahabatnya. Pemimpin yang
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ditaati,

yang

kecil

dan

besar

segera

mengikuti

isyaratnya. Bukan karena beliau seorang utusan
Allah ج, bahkan tatkala mereka melihat keberanian
beliau  جdibandingkan diri mereka, tidak ada apaapanya. Padahal di antara mereka ada para pahlawan
yang keberanian mereka dijadikan perumpamaan.
Dalam hal ini, Ali bin Abu Thalib  سberkata:
'Adalah kami, apabila peperangan telah berkecamuk
dan kaum bertemu kaum, kami berlindung dengan
Rasulullah ج, maka tidak ada seorang pun dari kami
yang lebih dekat kepada musuh dari pada beliau.'
HR. Ahmad dan an-Nasa`i.
Ali  سjuga berkata: 'Sungguh kami melihat diri
kami di perang Badar dan kami berlindung dengan
Nabi ج, sedangkan beliau  جadalah yang paling dekat
kepada musuh di antara kami. Beliau  جadalah
manusia paling kuat.' HR. Ahmad.
Dan dalam perang Uhud, Ubay bin Khalaf maju
di atas kudanya ingin membunuh Rasulullah  جdan
berkata, 'Wahai Muhammad, aku tidak selamat jika
engkau

selamat.'

Orang-orang

berkata,

'Ya
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Rasulullah,

bolehlah

salah

seorang

dari

kami

menyerang dia?' Rasulullah  جbersabda, 'Biarkanlah
dia.' Maka tatkala ia sudah dekat, Rasulullah ج
mengambil bayonet/pedang dari al-Harits bin ashShammah. Ia tergoncang dengannya, para sahabat
berhamburan.

Kemudian

Rasulullah

ج

menghadapinya, lalu menusuknya di lehernya satu
tusukan yang membuatnya terguling dari kudanya.
Lalu ia kembali kepada kaum Quraisy seraya berkata,
'Muhammad

telah

membunuhku,'

dan

mereka

berkata, 'Tidak apa-apa.' Ia berkata, 'Jikalau ia
dengan

semua

manusia,

niscaya

ia

membunuh

mereka. Bukankah ia telah berkata, 'Aku akan
membunuhmu, demi Allah, jikalau ia meludahiku
niscaya ia akan membunuhku.' Ia meninggal di jalan
ke pulangannya.' 7
P6F

Dan dalam perang Hunain, kaum muslimin
berlarian ketika disergap oleh kaum Hawazin dengan
panah dan Nabi  جtetap teguh menghadapi musuh
sambil bersabda:

7

Sirah Nabawi, Ibnu Hisyam 3/174.
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ﹺ
ـــــــﺐ
ــــــــﺪ اﳌ ﱠﻄﻠﹺـ
ــــــــﻦ ﹶﻋ ﹾﺒـ
ﹶأﻧﹶــــــــــﺎ ا ﹾﺑـ
ﹾ
ﹸ

ﹺ
ـــــــــــﺬ ﹾب
ــــــــــﻲ ﹶﻻ ﹶﻛـ
ﹶأ ﹶﻧــــــــــــﺎ اﻟﻨﱠﺒﹺـ
ﱡ

Aku adalah nabi yang tidak bohong
Aku adalah keturunan Abdul Muthalib 8
Ya Allah, berilah rahmat dan kesejahteraan kepada
nabi

kami,

kumpulkanlah

kekasih
kami

kami

Muhammad

dengannya

di

ج,

negeri

kemuliaannya, berilah kami minuman dari tangannya
yang mulia, minuman yang enak, tidak pernah haus
lagi untuk selamanya.

8

Akhlak Nabi  جdalam al-Qur`an dan as-Sunnah (3/1341)

Mejelis ke Dua Puluh Tujuh:
Perang Badar Besar
Di bulan Ramadhan tahun ke dua Hijriyah,
terjadi perang Badar yang besar. Dan penyebabnya
adalah Nabi  جkeluar bersama 313 orang untuk
menghalangi rombongan unta yang besar milik kaum
Quraisy, saat kembali dari Syam. Abu Sufyan س
adalah pemimpin kafilah ini dalam kondisi sangat
hati-hati dan waspada. Dia selalu bertanya kepada
setiap orang yang ditemuinya tentang gerakan kaum
muslimin, hingga ia mengetahui keluarnya mereka
dari kota Madinah, dan ia dekat dari Badar. Maka ia
memindah arah rombongan kafilah ke arah Barat
agar melewati jalan pesisir dan meninggalkan jalan
Badar yang dipenuhi bahaya. Kemudian mengutus
seorang laki-laki mengabarkan kepada penduduk
Makkah bahwa harta mereka berada dalam bahaya
dan

sesungguhnya

kaum

muslimin

telah

siap

menyerang kafilah mereka.
Tatkala berita itu sampai kepada penduduk
Makkah, mereka bersiap-siap untuk menolong Abu
Sufyan. Tidak ada yang tertinggal dari pemuka
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mereka selain Abu Lahab. Mereka berkumpul dari
semua kabilah, dan tidak ada yang tertinggal dari
kabilah Quraisy selain bani Adi.
Dan saat pasukan ini sampai di Juhfah,
mereka mengetahui selamatnya Abu Sufyan dan ia
meminta mereka kembali ke kota Makkah. Dan
sebagian mereka ingin pulang, namun Abu Jahal
mendorong mereka agar terus maju berperang. Maka
Bani Zuhrah pulang dan mereka berjumlah 300
orang.

Sedangkan

perjalanan

dan

yang

mereka

lainnya
berjumlah

meneruskan
1.000

orang

pasukan, hingga mereka

singgah di luar Badar, di

tempat

belakang

yang

luas

di

gunung

yang

mengelilingi Badar.
Adapun Rasulullah ج, ia musyawarah dengan
para sahabatnya, maka ia  جmendapatkan dari
mereka semangat dan keteguhan untuk berjuang dan
berkorban fi sabilillah. Maka Rasulullah  جmerasa
senang dan bersabda:

َ ََ َ
ْ َ َ َّ
َ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ
ُﻜ� ِّ� أ ْ� ُﻈﺮ
ﷲﻟ
ِ  وا،�
ِ  ﻓﺈِن اﷲ �ﻌﺎﻰﻟ ﻗﺪ وﻋﺪ ِ� إِﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋِﻔﺘ،ِﺳ�وا وأ� ِﺮﺸوا
َْ
َ
َ اﻵن إ َﻰﻟ َم
." ِﺎر ِع اﻟﻘ ْﻮم
ﺼ
ِ
ِ
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"Berjalan dan bergembiralah, sesungguhnya Allah ــ
telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua
golongan.

Demi

Allah,

sekarang

seolah-olah

aku

melihat terjungkalnya kaum (Quraisy).
Nabi  جmaju dan singgah di dekat lembah yang
rendah

di

Badar.

Al-Habbab

bin

Mundzir

س

menyarankan agar maju lalu singgah di tempat paling
dekat air dari pada musuh. Di mana kaum muslimin
mengumpulkan air di telaga untuk diri mereka
sendiri. Lalu membiarkan musuh tanpa mempunyai
air. Maka Nabi  جmenerima saran Habbab  سdan
melakukannya.
Di Malam Jum'at, yaitu di malam perang
Badar, di malam tujuh belas Ramadhan, Nabi ج
berdiri shalat, menangis dan berdoa kepada Allah ــ
serta memohon pertolongan kepada-Nya atas musuhmusuh-Nya.
Dalam Musnad, dari Ali bin Abu Thalib س, ia
berkata, 'Sungguh aku melihat kami, dan tidak ada di
antara kami kecuali tertidur kecuali Rasulullah  جdi
bahwa pohon, shalat dan menangis hingga subuh.
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Dan padanya juga, ia berkata, 'Kami ditimpa
hujan –maksudnya di malam Badar-, maka kami
berlindung di bawah pohon dan perisai, untuk
berteduh dengannya dari hujan. dan semalam suntuk
Rasulullah  جberdoa kepada Rabb-nya dan berkata:
'Jika golongan ini binasa niscaya Engkau tidak
disembah.'
Maka tatkala terbit fajar, ia  جberseru:
'Shalat, wahai hamba-hamba Allah.' Maka datanglah
manusia

dari

bawah

pohon

dan

perisai,

lalu

Rasulullah  جshalat bersama kami dan mendorong
manusia untuk berjuang.
Allah  ـmemberikan bantuan kepada Nabi-Nya
dan kaum mukminin dengan pertolongan dari sisiNya

dan

dengan

pasukan

dari

pasukan-Nya,

sebagaimana dalam firman-Nya:

ْ َ ْ ُ ُّ ُ ّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ
َ َ َْ َ
ِ﴿إِذ �ست ِغيثون ر��م فاستجاب ل�م � ِ� م ِمد�م بِ�ل ٍف مِن الم��ِكة
َّ ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ْ
� إِ� م ِْن عِن ِد
� وما جعله ا� إِ� ��ى و�ِ طم�ِن بِهِ قلو��م وما ا٩�ِ�ِمرد
َّ
َ َّ ا�ِ إ َّن
ٌ �ز َحك
ٌ ا� َعز
[١٠-٩ :﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل١٠ِيم
ِ
ِ

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada
Rabbmu,
lalu
diperkenankan-Nya
bagimu
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:"Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala
bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang
datang
bertutut-turut".
*
Dan
Allah
tidak
menjadikannya
(mengirim
bala
bantuan
itu),
melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimua
menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu
hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Anfaal:9-10)
Dan firman Allah ـ:

ٌ َّ َ ْ ُ ْ َ

َْ

َّ

ُ َ َ ْ ََ

ُ �� ُم
َ ﴿ َولقد ن
[١٢٣ :ا� بِبد ٍر َو��تم أذِلة﴾ ]آل ﻋﻤﺮان

Sungguh Allah telah menolong kamu dalam
peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu)
orang-orang yang lemah. (QS. Ali Imran :123)
Dan firman-Nya:

َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
َ َّ � َّن
﴾�َ ا� َر
�ن ا� �تلهم وما رميت إِذ رمي
ِ ت َول
ِ ﴿فلم �قتلوهم ول

[١٧ :]اﻷﻧﻔﺎل

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang
membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh
mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu
melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (QS. alAnfaal :17)
Maka peperangan dimulai dengan pertarungan satu

lawan satu, maka Hamzah  سmembunuh Syaibah bin
Rabi'ah, Ali bin Abu Thalib  سmembunuh Walid bin
'Utbah, dan Utbah bin Rabi'ah dari kaum musyrikin
dan Ubaidah bin Haris  سdari kaum muslimin
terluka.
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Kemudian peperangan dimulai dan bertambah
sengit. Allah  ــmemberikan bantuan kepada kaum
muslimin dengan para malaikat yang berperang di
belakang mereka dan meneguhkan hati mereka.
Hanya dalam beberapa saat hingga kaum musyrikin
kalah dan berlarian mundur, diikuti oleh kaum
muslimin yang membunuh dan menawan. Dari kaum
musyrikin terbunuh 70 orang, di antaranya Utbah,
Syaibah, Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, dan
putranya Ali, Hanzhalah bin Abu Sufyan, Abu Jahal
dan selain mereka. Dan yang tertawan dari mereka
sejumlah 70 orang.
Di antara hasil dari perang Badar bahwa
hegemoni kaum muslim bertambah kuat dan mereka
menjadi ditakuti di Madinah dan sekitarnya dan
bertambah kepercayaan mereka kepada Allah ـ ـ.
Mereka yakin bahwa Allah ـ
 ــmenolong hambahamba-Nya
berjumlah

yang

beriman,

sekalipun

sedikit

terhadap

orang-orang

mereka
kafir,

sekalipun jumlah mereka banyak. di antara hasilnya
juga,

sesungguhnya menguasai keahlian dalam

berperang

dan

mempelajari

metode-metode

baru
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dalam
musuh

berperang,
dan

mengejar,

menghalanginya

berlari,

mengepung

dari

sebab-sebab

kekuatan dan keteguhan dalam berhadapan.

Majelis ke Dua Puluh Delapan:
Perang Uhud
Dan pada bulan Syawal tahun ke tiga Hijriyah,
terjadi perang Uhud. Sesungguhnya tatkala Allah ــ
membunuh para pemuka Quraisy di perang Badar
dan mereka mendapatkan bencana yang tidak pernah
dirasakan
membalas

sebelumnya,
dendam

dan

kaum

Quraisy

mengembalikan

ingin
wibawa

mereka yang telah hilang. Maka Abu Sufyan mulai
membangkitkan perselisihan terhadap Rasulullah ج
dan kaum muslimin, memobilisasi kekuatan. Maka ia
mengumpulkan hampir 3.000 orang kaum Quraisy
dan para sekutunya, dan mereka datang dengan istriistri mereka agar tidak kabur dan untuk menjaga
mereka.

Kemudian

ia

berangkat

menuju

arah

Madinah, lalu singgah di dengar bukit Uhud.
Rasulullah

ج

bermusyawarah

kepada

para

sahabatnya, apakah ia keluar menghadang mereka
atau menunggu di kota Madinah? Dan pendapatnya
 جagar mereka tidak keluar dari Madinah dan
membuat

benteng

dengannya,

jika

mereka
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memasukinya, kaum muslimin memeranginya. Akan
tetapi satu jamaah dari sahabat-sahabat utama
menyarankan agar keluar. Maka Rasulullah  جkeluar
dari Madinah bersama 1.000 orang sahabat, dan hal
itu terjadi di hari Jum'at. Maka tatkala pasukan
berada di antara Madinah dan bukit Uhud, Abdullah
bin Ubay pulang bersama sepertiga (1/3) pasukan
dan

ia

berkata,

'Apakah

menyalahi

aku

dan

mendengarkan selain dariku? Dan Rasulullah ج
meneruskan perjalanan hingga sampai di lembah
Uhud dan menjadikan pungguhnya ke arah Uhud,
serta melarang manusia berperang hingga dia ج
memerintahkan mereka. Maka tatkala di pagi hari
Sabtu, dia  جbersiap perang bersama 700 orang
tentara, termasuk 50 orang penunggang kuda.
Dan beliau  جmengangkat Abdullah bin Jubair
س

sebagai

berjumlah

pemimpin
50

orang-

para
dan

pemanah
menyuruh

–mereka
dia

dan

pasukannya agar tidak meninggalkan posisi mereka
dan jangan berpisah, sekalipun ia melihat burung
menerkam tentara, dan mereka berada di belakang
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tentara,

dan

Dia

ج

menyuruh

mereka

agar

menghujani kaum musyrikin dengan anak panah
agar mereka tidak bisa menyerang kaum muslimin
dari belakang.
Dimulailah

peperangan,

dan

di

permulaan

siang, kemenangan ada di pihak kaum muslim dan
kaum musyrikin kabur menyelamatkan diri dan
mundur ke kebelakang hingga sampai ke tempat istriistri mereka. tatkala para pemanah melihat kaburnya
mereka (musyrikin), mereka meninggalkan posisi
mereka yang Rasulullah  جmenyuruh mereka agar
menjaganya dan mereka berkata, 'Wahai kaum, harta
ghanimah.' Maka pemimin mereka (Abdullah bin
Jubair  )سmengingatkan mereka terhadap pesan
Rasulullah  جnamun mereka tidak mendengarkan
dan mengira bahwa orang-orang musyrik tidak akan
kembali.
ghanimah

Maka
dan

pergilah

mereka

mencari

harta

mengosongkan

posisi.

Para

penunggang kuda kaum musyrikin memutar arah
dan mereka mendapatkan posisi strategis itu telah
kosong dari para pemanah. Maka mereka melewati
darinya dan bisa menguasai keadaan hingga datang
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yang paling belakang dari mereka, lalu mereka
mengepung

kaum

muslimin.

Maka

Allah

ـ
ـــ

memuliakan orang yang mendapatkan kemuliaan
dari mereka dengan mati syahid, para sahabat
berpaling,

kaum

Rasulullah

ج,

mematahkan
pelindung

musyrikin

maka
giginya

dari

besi

mereka
yang

sampai
melukai

kepada
wajahnya,

kanan,

memecahkan

dikepalanya,

melemparnya

dengan batu hingga ia terjatuh dan terjatuh di salah
satu galian yang Abu 'Amir al-Fasiq menipu daya
kaum muslimin dengannya. Lalu Ali  سmengambil
tangannya dan Thalhah bin Ubaidillah merangkulnya
dan terbunuh Mush'ab bin 'Umair  سdi hadapannya.
Maka ia menyerahkan bendera kepada Ali bin Thalib
س, melekat dua lingkaran dari lingkaran topi besi di
wajahnya,

lalu

Abu

Ubaidah

bin

Jarrah

س

melepaskan keduanya. Malik bin Sinan س, ayah Abu
Sa'id al-Khudri  سmengisap darah dari pelipisnya.
Kaum musyrikin mendapatkannya, mereka ingin
sesuatu yang Allah  ـmenghalangi di antara mereka
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dan dia. Maka sekitar sepuluh orang kaum muslimin
membentengi
Kemudian

beliau

Thalhah

hingga
bin

mereka

Ubaidillah

terbunuh.

س

menahan

mereka dengan pedang hingga melemahkan mereka
darinya. Dan Abu Dujanah  سmembuat benteng
atasnya  جdengan punggungnya, sedangkan anak
panah tertancap padanya namun ia tidak bergerak.
Pada hari itu, mata Qatadah bin Nu'man terluka,
maka ia datang kepada Rasulullah ج, lalu beliau ج
mengembalikannya dengan tangannya, maka kedua
matanya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
Syetan

berteriak

dengan

suara

tinggi,

'Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh.' Ucapan
itu termakan oleh kebanyakan kaum muslimin dan
larilah kebanyakan dari mereka, dan perkara Allah ـ
adalah taqdir yang sudah ditaqdirkan.
Rasulullah  جmenuju ke arah kaum muslimin
dan yang pertama kali mengenal beliau  جdi bawah
topi besi adalah Ka'ab bin Malik س, maka ia berteriak
dengan suara tinggi, 'Wahai sekalian kaum muslimin,
bergembiralah, ini Rasulullah ج.' Maka beliau ج
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memberi isyarat kepadanya agar diam. Berkumpullah
kaum muslimin kepadanya dan bergerak bersamanya
ke lembah yang ia singgah padanya, dan pada
mereka ada Abu Bakar, Umar, Ali, al-Harits bin
Shammah al-Anshari dan selain mereka radhiyallahu
'anhum. Ketika mereka berlindung di gunung, Ubay
bin Khalaf

menemukan Rasulullah ج, ia berada di

atas kuda ingin membunuh Rasulullah ج. Maka
Rasulullah

ج

menusuknya

dengan

pedang

dan

menikam lehernya. Maka memutar balik menuju
kaumnya dalam keadaan kalah. Kemudian ia mati di
perjalanan pulang menuju Makkah.
Nabi  جmembasuh darah dari wajahnya, shalat
sambil

duduk

karena

lukanya.

Hanzhalah

س

terbunuh, padahal ia sedang junub dari istrinya,
mata

tatkala

ia

mendengar

panggilan

jihad,

ia

langsung berangkat sebelum mandi. Maka malaikat
memandikannya.

Kaum

muslimin

berhasil

membunuh pembawa bendera kaum musyrik. Ummu
'Imarah, yaitu Nusaibah binti Ka'ad al-Maziniyah ikut
berperang dengan gagah berani, ia ditikam oleh 'Amr

195

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

bin Qam`ah dengan pedang dan menyebabkan luka
parah padanya.
Jumlah yang terbunuh dari kaum muslimin
adalah 70 orang dan lebih, dan dari kaum musyrik
yang terbunuh berjumlah 23 orang, dan kaum
Quraisy mencincang kaum muslimin yang terbunuh
dengan

tindakan

biadab.

Dan

termasuk

yang

dicincang adalah Hamzah س, paman Rasulullah ج. 9
P8F

9

Lihat: Zadul Ma'ad (3/192) dan sesudahnya, dan Lubabul Khiyar fi siratil
Mukhtar hal 64,

P

Mejelis ke Dua Puluh Sembilan:
Pelajaran yang diambil dari
Peristiwa Uhud
Ibnul

Qayyim

rahimahullah

menyebutkan

dalam kitab Zadul Ma'ad beberapa hikmah yang
kesudahan yang terpuji yang bisa diambil dari perang
Uhud, yaitu:
Pertama,
mukminin

mengenalkan

terhadap

durhaka/maksiat,

buruknya

gagal

dan

kepada
akibat

kaum

perbuatan

perselisihan

dan

sesungguhnya yang menimpa mereka adalah karena
sialnya hal itu. Seperti firman Allah ـ:

َْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ْ ُ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
از� ُت ْم ِ� ا� ْم ِر
﴿ولقد صدق�م ا� وعده إِذ �سو�هم �ِإِذنِهِ ح� إِذا فشِلتم و�ن
ُ ْ َ َ ْ ُّ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ � ْم َم ْن يُر
�د
وعصيتم مِن �ع ِد ما أرا�م ما �ِبون مِن�م من ي ِر�د ا��يا ومِن
ِ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْا�خ َِرةَ ُ� َّم
[١٥٢ :�ف�م �ن ُهم ِ�َبتل َِي�م َولقد �فا �ن�م﴾ ]آل ﻋﻤﺮان

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya
kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka
dengan seizin-Nya sampai pada sa'at kamu lemah dan
berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah
(Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa
yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang
menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang
yang
menghendaki
akhirat.
Kemudian
Allah
memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu;
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dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. (QS.
Ali Imran :152)
Maka tatkala mereka merasakan akibat durhaka
kepada Rasulullah ج, pertentangan dan kegagalan
mereka, mereka menjadi lebih hati-hati dan waspada
setelah hal itu.
Kedua, Sesungguhnya hikmah dan sunnah
Allah  ــpada para rasul dan para pengikut mereka
telah berlalu bahwa kemenangan terkadang berada di
pihak

mereka

dan

di

saat

yang

lain

mereka

merasakan kekalahan, akan tetapi kesudahan yang
baik

adalah

untuk

mereka.

Sesungguhnya

jika

mereka selalu menang, niscaya masuklah bersama
mereka orang-orang beriman dan selain mereka, dan
tidak bisa dibedakan yang benar dan tidak.
Ketiga, berbedalah orang beriman yang benar
dari orang munafik yang pembohong. Sesungguhnya
ketika Allah ـ
 ــmemberikan kemenangan kepada
kaum muslimin terhadap musuh mereka di perang
Badar, pamor mereka naik, masuklah ke dalam
agama Islam bersama mereka orang yang tidak punya
iman di batinnya. Maka hikmah Allah  ــmenuntut
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untuk mencoba hamba-Nya untuk membedakan di
antara yang beriman dan munafik. Maka orang-orang
munafik menampakkan kepala mereka di peperangan
ini

dan

mengungkapkan

apa-apa

yang

mereka

sembunyikan. Dan orang-orang beriman menyadari
bahwa mereka mempunyai musuh dari dalam rumah
mereka

sendiri,

maka

mereka

bersiap-siap

dan

berhati-hati dari mereka.
Keempat, mengeluarkan penghambaan waliwali dan golongan-Nya di saat senang dan susah,
dalam perkara yang mereka suka dan benci, di saat
kemenangan

mereka

dan

kemanangan

musuh

terhadap mereka. Maka apabila mereka tetap taat
dan menyembah dalam perkara yang mereka suka
dan benci, maka mereka adalah hamba-Nya yang
sebenarnya.
Kelima, sesungguhnya jika Allah ـ
 ــselalu
menolong

mereka,

memberikan

kemenangan

terhadap musuh di setiap peperangan, dan selalu
menjadikan

keteguhan

terhadap

musuh-musuh

mereka, niscaya jiwa menjadi zalim dan menjadi
tinggi,

maka

tidak

ada

yang

pantas

untuk
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memperbaiki hamba-hamba-Nya kecuali senang dan
susah.
Keenam, sesungguhnya apabila Dia  ـmenguji
mereka dengan kekalahan, tentu mereka merasa hina
dan tunduk, maka mereka pantas mendapatkan
kemuliaan dan kemenangan.
Ketujuh, sesungguhnya Allah  ــmenyediakan
untuk

hamba-hamba-Nya

yang

beriman

tempat

(kedudukan) di negeri kemulian-Nya yang tidak bisa
dicapai oleh amal ibadah mereka dan mereka tidak
mungkin mencapainya kecuali dengan bala dan
cobaan, maka Dia ـ
 ــmemberikan sebab kepada
mereka

yang

menyampaikan

mereka

kepadanya

berupa cobaan dan ujian.
Kedelapan, dari kesehatan, kemenangan dan
kekayaan sesungguhnya jiwa menjadi zalim dan
cenderung kepada dunia. Hal itu merupakan penyakit
yang menghalangi kesungguhannya berjalan menuju
Allah  ـdan negeri akhirat. Maka bila Rabb  ــingin
memberikan kemuliaan-Nya, Dia ـ
 ــmemberikan
cobaan dan ujian yang merupakan obat terhadap
penyakit tersebut. Maka cobaan dan ujian tersebut
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bagaikan dokter yang memberikan obat yang pahit
kepada yang sakit, dan jikalau Dia membiarkannya
niscaya hawa nafsu akan menguasainya, hingga
terjadilah kebinasaan.
Kesembilan, sesungguhnya mati syahid di sisiNya merupakan kedudukan tertinggi wali-wali-Nya.
Para

syuhada

adalah

hamba-hamba-Nya

orang-orang

yang

terdekat.

khusus

dan

Tidak

ada

kedudukan setelah para shidiqin kecuali syahid. Dan
tidak ada jalan untuk mendapatkan derajat ini
kecuali dengan taqdir sebab-sebab yang membawa
kepadanya berupa kemenangan musuh.
Kesepuluh, sesungguhnya apabila Allah  ـingin
membinasakan

musuh-musuh-Nya

dan

memusnahkan mereka, Dia  ــmenciptakan sebabsebab yang mengakibatkan kebinasaan mereka, dan
di antara penyebab terbesar setelah kekafiran mereka
adalah:

kezaliman

dan

kecongkakan

mereka,

melewati batas dalam menyakiti, memerangi dan
membunuh para wali-Nya serta menguasai mereka.
Maka hal itu menghapuskan dosa dan aib mereka.
Semua itu menjadi penyebab bertambahnya sebab-
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sebab kebinasaan dan kehancuran musuh-musuhNya.

Majelis ke Tiga Puluh:
Kasih Sayang (Kelembutan) Nabi ج
Kepada Umatnya (1)
Nabi  جsangat sayang kepada umatnya. Maka
tidak pernah beliau diberi pilihan di antara dua
perkara kecuali memilih yang termudah di antara
keduanya, untuk memberikan kemudahan kepada
umat dan ingin menghilangkan kesusahan darinya.
Karena sebab itulah Nabi  جbersabda:

َ إ َّن
ً ِّ َ َوﻟَ� ْﻦ َ� َﻌﺜَ� ُﻣ َﻌﻠِّ ًﻤﺎ ُﻣي,اﷲ ل َ ْﻢ َ�ﺒْ َﻌﺜْ� ُﻣ َﻌﻨِّﺘﺎ َو َﻻ ُﻣ َﺘ َﻌﻨِّﺘًﺎ
.[ﺮﺴا" ]رواه مﺴﻠﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ

"Sesungguhnya Allah  ـــtidak mengangkat aku
sebagai orang yang memaksakan kehendak dan tidak
pula keras kepala, akan tetapi Dia  ــmengutusku
sebagai guru/pengajar lagi memberikan kemudahan."
(HR. Muslim).
Dan beliau bersabda:

َ
ْ ِّ ُّ ُ ٌ َ َ َ َ َ َّ
ََ
ُْ َ
ْ
َ "ﻰﻠﻋ اﻟْ ُﻌﻨْﻒ
ُ]رواه
 َو ُ�ﻌ ِﻄﻲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﻣﺎ ﻻ �ﻌ ِﻄﻲ,الﺮ� َﻖ
�ﺐ
ِ ِإن اﷲ �ﻌﺎﻰﻟ ر ِ�ﻴﻖ
ِ
َ
َ
َّ
َ وﺻﺤ
ُّ
.[�اﻷﺒﻟﺎ
ﺤﻪ
أﺑُﻮداود

"Sesungguhnya Allah  ـYang Maha Lembut menyukai
kelembutan dan memberikan kepadanya sesuatu yang
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tidak diberikan-Nya kepada kekerasan." HR. Abu
Daud dan dishahihkan oleh syaikh al-Albani.
Dan beliau  جbersabda:

ْ ِّ َ َ َ
َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ
ْ واه
َ "ﻲﺷ ٍء إ َّﻻ َﺷﺎﻧﻪ
ُ ]ر
ْ َ ع ِﻣ ْﻦ
.[مﺴ ِﻠﻢ
 وﻣﺎ ﻧﺰ،الﺮ� ُﻖ ِﻲﻓ ﻲﺷ ٍء ِإﻻ زاﻧﻪ
ﻣﺎ ﺎﻛن
ِ

"Tidak

ada

kelembutan

pada

sesuatu

kecuali

menghiasinya dan tidak diambil dari sesuatu kecuali
mengotorinya."HR. Muslim.
Dan Allah  ــmenggambarkan Nabi-Nya  جdengan
sifat kasih sayang, Dia  ـberfirman:

َُْ ْ ٌ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ََ
ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ
ْ�م
﴿لقد جاء�م رسول مِن ��فسِ�م ع ِز�ز عليهِ ما عنِتم ح ِر�ص علي
ٌ ُ َ َ ْ ُْ
ٌ وف َرح
[١٢٨ :﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ١٢٨ِيم
بِالمؤ ِمن ِ� رء

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul
dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya
penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi
penyayang terhadap orang-orang mu'min. (QS. atTaubah:128)
Di antara kasih sayang Nabi  جkepada umatnya,

sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi
ج, ia berkata, 'Aku binasa, wahai Rasulullah ج.'
Beliau  جbertanya, 'Apakah yang telah membinasakan
engkau?' Ia menjawab, 'Aku terjatuh (jima') atas
istriku di bulan Ramadhan.' Beliau  جbertanya lagi,
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'Apakah

engkau

mempunyai

sesuatu

untuk

memerdekakan budak?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau
bertanya lagi, 'Apakah engkau mampu puasa dua
bulan berturut-turut? Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau
bertanya lagi, 'Apakah engkau mempunyai sesuatu
untuk memberi makan enam puluh (60) orang
miskin?

Ia

menjawab,

'Tidak.'

(Perawi)

berkata,

'Kemudian ia duduk, lalu Nabi  جdiberikan karung
yang

berisi

kurma.

Maka

beliau

ج

bersabda,

'Bersedekahlah dengan ini.' Laki-laki itu bertanya,
'Apakah kepada orang yang lebih miskin dari pada
kami? Tidak ada di antara dua batu (maksudnya,
kota

Madinah)

satu

keluarga

yang

lebih

membutuhkannya dari pada kami.' Maka Nabi ج
tertawa sehingga nampak giginya. Kemudian beliau
bersabda, 'Pergilah, maka beri makanlah kepada
keluargamu.' (muttafaqun 'alaih).
Perhatikanlah kasih sayang Nabi  جkepada lakilaki yang bersalah ini, yang berhubungan badan
dengan istrinya di bulan Ramadhan. Sesungguhnya
Nabi

ج

bersikap

lembut

kepadanya

dan

turun

bersamanya dari hukuman yang berat kepada yang
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lebih

ringan.

Hingga

akhirnya

beliau

yang

memberikan sesuatu untuk menebus kesalahannya.
Bahkan dia  جmengijinkan untuknya mengambil
pemberian

ini

keluarganya,

dan

karena

memberi
melihat

makan

kepada

kebutuhan

dan

kemiskinannya. Alangkan agungnya kasih sayang
nabawi ini, alangkah indahnya kelembutan Nabi
Muhammad ج.
Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami berkata,
'Ketika aku shalat bersama Rasulullah ج, tiba-tiba
seorang

laki-laki

bersin.

Maka

aku

berkata,

'Yarhamukallah (semoga Allah  ــmemberi rahmat
kepadamu).'

Maka

semua

orang

mengarahkan

pandangannya kepadaku. Aku berkata, 'Wa tsukla
umayyah (ibu kalian kematian anaknya), kenapa
kamu memandang saya? Maka mereka memukul
tangan ke paha mereka. maka tatkala aku melihat
mereka menyuruhku diam, aku pun diam. Maka
tatkala Nabi  جselesai shalat, aku tidak pernah
melihat sebelum dan sesudahnya seorang guru yang
lebih baik pengajarannya darinya ج. Demi Allah, dia
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 جtidak menggertak dan tidak pula memukulku.
Beliau bersabda:

َ َ ْ ٌ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ
َّ
َّ
ُ َّ
َّ ِﺎﻠﻛم
ﻫﺬهِ الﺼﻼة ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ِ�ﻴﻬﺎ ﺷﻴﺊ ِﻣﻦ
 َو ِ�� َﻤﺎ ﻫ َﻮ اﻟت ْﺴ ِبﻴْ ُﺢ,ﺎس
ِ اﻨﻟ
ِ ِإن
ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َّ َ
آن
ِ واﺘﻟﻜ ِﺒ� وﻗِﺮاءة اﻟﻘﺮ

"Sesungguhnya

shalat

ini

tidak

pantas

padanya

sesuatu dari pembicaraan manusia. Sesungguhnya ia
adalah tasbih, takbir dan membaca al-Qur`an." (HR.
Muslim).
An-Nawawi
hadits

tersebut

rahimahullah
mengandung

berkata,
keagungan

'Dalam
akhlak

Rasulullah  جyang Allah  ـــbersaksi baginya,
kelembutannya
sayangnya

kepada

kepadanya.

orang
Dan

jahil

padanya:

dan

kasih

berakhlak

dengan akhlaknya  جdalam sikap lemah lembut
kepada orang jahil, pengajarannya yang baik, lemah
lembut kepadanya, dan mendekatkan kebenaran
kepada pemahamannya.'
Di antara kelembutan dan kasih sayang Nabi
 جkepada umatnya, bahwa beliau  جmelarang wishal
(menyambung) puasa karena khawatir diwajibkan
kepada manusia.
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Di antara kelembutan Nabi  جkepada umatnya,
bahwa dia  جmelaksanakan shalat di malam bulan
Ramadhan di masjid selama tiga malam atau lebih,
hingga berkumpul

di belakangnya

banyak.

dia

kemudian

ج

tidak

jemaah
keluar

yang

kepada

manusia setelah itu karena khawatir shalat ini
diwajibkan kepada manusia.
Di antara kelembutan Nabi  جkepada umatnya,
bahwa beliau  جdan sahabatnya masuk ke dalam
masjid. Ternyata ada tali yang diikat di antara dua
tiang.

Beliau

bertanya,

'Tali

apa

ini.'

Mereka

menjawab, 'Ini adalah tali Zainab, apabila dia merasa
capek, ia bergantung dengannya.' Nabi  جbersabda:

'Lepaslah,

َ
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ِّ َ ُ ُ ُّ ُ
[]ﻣ َّﺘﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
" ﻓﻠﻴﻘﻌﺪ، ﻓ ِﺈذا �ﺮﺘ، ِﻴﻟﺼﻞ أﺣﺪ�ﻢ �ﺸﺎﻃﻪ،ﺣﻠﻮه
hendaklah

seseorang

darimu

shalat

sekadar kemampuannya. Apabila ia merasa capek
hendaklah ia duduk." (Muttafaqun 'alaih).

Majelis ke Tiga Puluh Satu:
Kasih Sayang (Kelembutan) Nabi ج
Kepada Umatnya (2)
Pembicaran tentang kasih sayang Nabi  جmasih
berlanjut.
Dari Anas bin Malik س, ia berkata, 'Ketika kami
berada di masjid bersama Rasulullah ج, tiba-tiba
datang seorang badawi, lalu kencing sambil berdiri di
dalam masjid. Maka para sahabat Rasulullah ج
berkata: 'Berhenti, berhenti.' Maka Rasulullah ج
bersabda,

'Biarkanlah

menghentikannya,
hingga

selesai

dia,

maka
kencing.

janganlah

mereka

kamu

membiarkannya

Kemudian

Nabi

ج

memanggilnya seraya bersabda:

َ َ َ
ْ َ
َّ َ َ ْ
َّ
َ ُ
ْ َ ﻲﺸ ٍء ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا
ﷲ َﻋ َّﺰ
ِ ِ �ِ  إِﻧﻤﺎ،اﺒﻟﻮ ِل َواﻟﻘﺬ ِر
ِ ْ ِ ﺎﺟﺪ ﻻ ﺗﺼﻠ ُﺢ ل
ِ ﺬﻟﻛ ِﺮ ا
ِ إِن ﻫﺬهِ اﻤﻟﺴ
ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ
."آن
ِ وﺟﻞ و ِﻗﺮاء ِة اﻟﻘﺮ

"Sesungguhnya masjid ini tidak pantas bagi sesuatu
dari kencing dan kekotoran ini, sesungguhnya ia untuk
zikir kepada Allah  جdan membaca al-Qur`an.'
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Anas  سberkata, 'Kemudian beliau  جmenyuruh
seseorang, kemudian ia mengambil segayung air, lalu
menyiramkannya kepadanya.' (Muttafaqun 'alaih).
Di antara gambaran kelembutan Muhammad ج,
sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi
ج,

ia

berkata,

'Ya

Rasulullah,

ijinkanlah

aku

berzinah.' Maka orang-orang menghadap kepadanya
dan menghardiknya serta berkata, 'Diam, diam.' Nabi
ج

'Mendekatlah.'

bersabda,

kepadanya.

Nabi

ج

Lalu

bersabda,

ia

mendekat

'Apakah

engkau

menyukainya untuk ibumu? Ia berkata, 'Tidak demi
Allah.'
Nabi

ج

bersabda,

'Semua

manusia

menyukainya untuk ibu mereka, apakah

tidak
engkau

menyukainya untuk putrimu?' Ia menjawab, 'Tidak
demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah ـ
ــ
menjadikan diriku sebagai tebusanmu.'
Nabi  جbersabda, 'Semua manusia tidak ada
yang menyukainya untuk putri-putri mereka. Apakah
engkau menyukainya untuk saudarimu? Ia menjawab,
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'Tidak, demi Allah. Semoga Allah  ـmenjadikan diriku
sebagai tebusan engkau.'
Nabi  جbersabda, "Semua manusia tidak ada
yang menyukainya untuk saudari-saudarinya, apakah
engkau engkau menyukainya untuk bibimu (saudari
bapakmu)? Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, semoga
Allah  ـmenjadikan diriku sebagai tebusan engkau.'
Nabi  جbersabda, 'Semua manusia tidak ada
yang menyukainya untuk bibi mereka, apakah engkau
menyukainya

untuk

bibimu

(saudari

ibumu)?

Ia

menjawab, 'Tidak, demi Allah, semoga Allah ـــ
menjadikan diriku sebagai tebusan engkau.'
Nabi  جbersabda, 'Dan semua manusia tidak
ada yang menyukainya untuk bibinya (saudari ibu)? Ia
menjawab, 'Tidak, demi Allah, semoga Allah ـــ
menjadikan diri sebagai tebusan engkau.'
Beliau  جbersabda, 'Dan semua manusia tidak
ada yang menyukainya untuk bibi mereka.' Kemudian
beliau  جmeletakkan kedua tangannya kepadanya
dan berdoa:
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َّ
ََ ُ َ
ْ
َْ
َْ َ َ َ ْ
ُ
ُ َْ
ﻓﻠ ْﻢ ﻳَ� ْﻦ َ�ﻌﺪ ذلِﻚ اﻟﻔ َﻰﺘ، " َو َﺣ ِّﺼ ْﻦ ﻓ ْﺮ َﺟﻪ،  َو َﻃ ِّﻬ ْﺮ ﻗﻠﺒَﻪ، "الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ ذ�ﺒَﻪ
َْ َ
ُ ََْ
ْ َ ﺖ إﻰﻟ
.[]رواه أﻤﺣﺪ
.ٍﻲﺷء
ِ ﻳﻠﺘ ِﻔ

"Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya,
dan jagalah kemaluannya.'

Maka pemuda itu tidak pernah melihat kepada
perzinahan setelah itu.' (HR. Ahmad).
Dengan uslub (metode, tata cara) yang lembut
seperti ini, Nabi  جbisa memasukkan ke dalam hati
pemuda ini dan membuatnya merasa kotor terhadap
perbuatan zina yang dia meminta ijin kepadanya, dan
hal itu menjadi penyebab keshalihan istiqamah dan
iffahnya pemuda ini,.
Di

antara

kelembutan

Nabi

ج

terhadap

umatnya, terdapat pada hadits yang diriwayatkan
Abdullah bin Abbas س, ia berkata, 'Ketika Nabi ج
sedang khutbah,

tiba-tiba ada

seorang

laki-laki

berdiri, maka beliau bertanya tentang dia, mereka
menjawab, 'Abu Israil bernazar bahwa ia berdiri di
panas matahari dan tidak duduk, tidak berteduh dan
tidak

berbicara,

bersabda:

dan

berpuasa.'

Maka

Nabi

ج
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َ ُ
ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
.[ﺎر ُّي
اﺒﻟﺨ
]رواه
"
ﻪ
 وﻴﻟ ِﺘﻢ ﺻﻮﻣ، وﻴﻟﻘﻌﺪ, وﻟيﺴﺘ ِﻈﻞ,"مﺮوه ﻓﻠﻴﺘﻠﻜﻢ
ِ

Suruhlah dia, hendaklah dia berbicara, berteduh,
duduk, dan meneruskan puasanya." (HR. al-Bukhari).
Di antara hal itu, hadits yang diriwayatkan

Abdullah bin 'Amr bin 'Ash س, ia berkata, 'Nabi ج
diberitahu bahwa aku berkata, 'Demi Allah, aku akan
selalu puasa di siang hari dan shalat di malam hari
selama hidupku.' Nabi  جbertanya, 'Apakah engkau
yang mengatakan hal itu? Aku berkata kepadanya,
'Sungguh aku telah mengatakannya, -tebusan engkau
adalah ayah dan ibuku- wahai Rasulullah. Beliau ج
bersabda:

َ َ َ َ َ ْ َّ
َْ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
ُ َ
َّ َ
 ﻓ ِﺈن, ٍ َو ُﺻ ْﻢ ِﻣ َﻦ الﺸﻬ ِﺮ ﺛﻼﺛﺔ �ﻳَّﺎم, َو� ْﻢ َو� ْﻢ، ﻓ ُﺼ ْﻢ َوأﻓ ِﻄ ْﺮ،ﻴﻊ ذلِﻚ
ﻓ ِﺈﻧﻚ ﻻ �ﺴﺘ ِﻄ
َ
َ
ْ َّ َ ُ ْ
َْ ْ َ ََ َ
."اﺪﻟﻫ ِﺮ
ِ َوذلِﻚ ِﻣﺜﻞ ِﺻﻴﺎم,ﺮﺸ أﻣﺜﺎل ِ َﻬﺎ
ِ اﺤﻟﺴﻨﺔ ﺑِﻌ

'Engkau tidak mampu melakukan hal itu.' Maka

puasa dan berbuka,

tidur dan shalat, puasalah tiga

hari dalam sebulan, maka sesungguhnya kebaikan
mendapat balasan sepuluh kali lipat, dan hal itu sama
seperti puasa setahun."
Dalam

satu

riwayat,

'Apakah benar kabar

kepadaku bahwa engkau puasa di siang hari dan
shalat di malam hari? Aku menjawab, 'Benar, wahai
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Rasulullah.

Beliau

'Janganlah

bersabda,

engkau

lakukan, puasa dan berbukalah, tidur dan shalatlah.
Maka

sesungguhnya

tubuhmu

mempunyai

hak

atasmu, kedua matamu mempunyai hak atasmu,
istrimu punya hak atasmu, tamu engkau mempunyai
hak atasmu, sesungguhnya cukuplah engkau puasa
tiga hari setiap bulan. Sesungguhnya untukmu setiap
kebaikan

dibalas

sepuluh

kali

lipat,

maka

sesungguhnya hal itu sama puasa setahun. Abdullah
 سberkata, 'Aku memberatkan diri, maka diberatkan
kepadaku.'

Aku

berkata,

'Wahai

Rasulullah,

sesungguhnya aku mempunyai kekuatan.' Beliau
bersabda, 'Puasalah seperti puasa nabiyullah Daud
÷, jangan engkau tambah atasnya.' Aku bertanya,
'Seperti

apakah

puasa

Nabi

Daud

÷?

Beliau

menjawab, 'Puasa setengah tahun.' Maka Abdullah س
berkata setelah lanjut usia, 'Andaikan aku menerima
keringanan yang diberikan Rasulullah ج." Muttafaqun
'alaih.

Majelis ke Tiga Puluh Dua:
Perang Ahzab
Pada bulan Syawal tahun kelima menurut
pendapat paling kuat, terjadilah perang Ahzab yang
dikenal dengan nama "Perang Parit".
Dan penyebab terjadinya peperangan ini adalah
bahwa Nabi  جtatkala mengusir Yahudi Bani Nadhir
pada tahun ke empat Hijriyah dari kota Madinah
karena usaha mereka membunuh Nabi ج. Keluarlah
segolongan dari pemimpin mereka ke kota Makkah,
mendorong dan menganjurkan kaum Quraisy untuk
memerangi Rasulullah ج, menjanjikan kemenangan
mereka terhadap Rasulullah ج, maka kaum Quraisy
memenuhi ajakan mereka dan berkumpul bersama
mereka untuk memeranginya. Kemudian mereka
keluar, lalu mendatangi kabilah Ghathafan dan Bani
Sulaim

dan

memenuhi

mengajak

ajakan

mereka,

tersebut.

mereka

Kemudian

pun

mereka

mengelilingi kabilah-kabilah arab, mengajak mereka
memerangi Rasulullah ج.
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Maka keluarlah kaum Quraisy dalam pasukan
berjumlah empat ribu prajurit di bahwa pimpinan
Abu Sufyan, dan memimpin bersama mereka tiga
ratus (300) penunggang kuda dan seribu lima ratus
(1.500) pasukan berunta. Ditambah pasukan

Bani

Salim di Marr Zahran yang berjumlah tujuh ratus
(700) prajurit. Keluar juga bersama mereka Banu
Asad, dan keluar bani Fazarah yang pasukannya
berjumlah seribu (1.000) prajurit. Keluar pula bani
Asyja' yang berjumlah empat ratus (400) prajurit.
Keluar pula bani Murrah yang juga berjumlah empat
ratus (400) prajurit. Dan jumlah semua yang terlibat
dalam perang Ahzab dari semua kabilah berjumlah
sepuluh ribu (10.000) prajurit, dan mereka itulah
yang dinamakan ahzab (sekutu).
Maka tatkala sampai kabar kepada Rasulullah
 جtentang keberangkatan mereka dari Makkah, dia ج
meminta pendapat banyak orang, maka Salman alFarisi  سmenyarankan agar menggali parit yang
menghalangi di antara musuh dan kota Madinah,
maka Rasulullah  جmenyuruh melaksanakannya.
Maka

kaum

muslimin

segera

menggalinya

dan
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Rasulullah  جikut serta menggali dengan tangannya
sendiri. Penggalian Khandaq/parit itu di depan bukit
Sala',

di

mana

kaum

muslimin

menjadikan

gunung/bukit di belakang pundak mereka dan parit
berada di antara mereka dan kaum kafir.
Kaum selesai menggali parit dalam tempo enam
hari,

maka

Nabi

ج

dan

kaum

muslimin

yang

bersamanya yang berjumlah tiga ribu (3.000) prajurit
membuat benteng dengan gunung di belakang dan
parit di depan mereka. Dan Nabi  جmenyuruh para
wanita dan anak-anak, untuk tinggal di tengah kota
Madinah.
Berangkatlah Huyay bin Akhthab ke Bani
Quraizhah, dan di antara mereka dan Rasulullah ج
ada

perjanjian.

Maka

senantiasa

kekejian

tetap

bersama mereka, sehingga mereka membatalkan janji
bersama Rasulullah  جdan mereka masuk bersama
kaum

musyrik

dalam

memerangi

Rasulullah

ج.

Bertambah beratlah bala atas kaum muslimin dan
muncullah kemunafikan, dan sebagian Bani Haritsah
meminta ijin kepada Rasulullah untuk kembali ke
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Madinah dan berkata (yang diceritakan dalam alQur`an):

َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
ً ون إ َّ� ف َِر
.[13 :﴾ ]اﻷﺣﺰاب١٣ارا
ِ ﴿إِن �يو�نا عورة وما
ِ � بِعور ٍ� إِن ي ِر�د

Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada
penjaga)".Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak
terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. (QS.
al-Ahzaab:13)
Dan Bani Salamah merasa gelisah dengan kegagalan,
kemudian Allah  ـmenetapkan kedua golongan.
Dari al-Bara` bin 'Azib س, ia berkata, 'Tatkala
Rasulullah  جmenyuruh kami menggali parit, ada
sebuah batu besar yang sangat keras menghalangi
kami di sebagian parit, yang tidak bisa dihancurkan
oleh pacul. Maka kami mengadukan hal itu kepada
Nabi ج. Lalu Rasulullah  جdatang, tatkala dia ج
melihatnya,

ia

 جmelemparkan

pakaiannya

dan

mengambil pacul dan berkata: Bismillah (dengan
nama Allah )ــ. Kemudian dia  جmemukulnya sekali
pukulan yang menghancurkan sepertiganya, dan
beliau bersabda:

َ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ِّ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ
ﺎﻋﺔ
ﷲ ِإ� ﻷﺑ ِﺮﺼ ﻗﺼﻮرﻫﺎ اﺤﻟﻤﺮ الﺴ
ا
و
،
الﺸ
 أﻋ ِﻄﻴﺖ ﻣﻔﺎ ِ�ﻴﺢ،اﷲ أ�ﺮﺒ
ِﺎم
ِ
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"Allah  ــMaha Besar, aku telah diberikan kunci-kunci
Syam, demi Allah, sesungguhnya aku melihat istanaistananya yang merah pada saat ini."
Kemudian

dia

ج

memukul

yang

kedua,

lalu

mematahkan sepertiga yang lainnya dan bersabda:

َ َ َ َ ُ ْ ُ َُْ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ِّ
َ
َ
ﷲ ِإ� ﻷﺑ ِﺮﺼ اﻟﻘ
،"ﺮﺼ اﻷ ْ�ﻴَﺾ ِﻣ َﻦ اﻤﻟﺪاﺋِ ِﻦ
ا
و
,
س
ﺎر
ٍ
ِ
ِ  أﻋ ِﻄﻴﺖ ﻣﻔﺎ ِ�ﻴﺢ ﻓ،"اﷲ أ�ﺮﺒ

'Allah  ــYang Maha Besar, aku telah diberikan kunci-

kunci (kerajaan) Persi, demi Allah, sesungguhnya aku
melihat istana putih dari Madain.'
Kemudian beliau  جmemukul yang ketiga kalinya dan
bismillah, maka ia menghancurkan sepertiga batu,
dan beliau bersabda:

َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ِّ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َُْ َ ُ
ِ� ﻫ ِﺬه
ِ  َوا, أﻋ ِﻄﻴﺖ ﻣﻔﺎ ِ�ﻴﺢ اﻴﻟَﻤ ِﻦ،اﷲ أ�ﺮﺒ
ِ ﷲ إِ� ﻷﺑ ِﺮﺼ أﺑﻮاب ﺻﻨﻌﺎء ِﻣﻦ ﻣﺎﻜ
َ َّ
."الﺴﺎﻋﺔ

"Allah ـ
 ــYang Maha Besar, sesungguhnya telah
diberikan

kunci-kunci

Yaman.

Demi

Allah,

sesungguhnya aku melihat pintu-pintu Shan'a dari
tempatku pada saat ini."
Kaum

musyrikin

mengepung

Rasulullah

ج

selama satu bulan dan tidak terjadi di antara mereka
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peperangan karena adanya parit yang menghalangi di
antara mereka dan kaum muslimin.
Para pakar sejarah berkata, 'Di hari Khandak
ada rasa takut yang sangat, kegagalan manusia,
takut terhadap keturunan dan harta. Kaum musyrik
mencari

celah

parit

yang

mereka

bisa

menyeberangkan kuda mereka. Maka segolongan dari
mereka bisa menyeberang, di antaranya 'Amr bin
Wudd, lalu ia mengajak perang tanding, dia sudah
berusia

tujuh

puluh

(70)

tahun,

lalu

Ali

س

menantangnya lalu membunuhnya.
Maka jadilah mereka mengumpulkan pasukan
besar yang termasuk Khalid bin Walid  سdan
berperang hingga malam hari. Saat itu, Rasulullah ج
bisa melaksanakan shalat zuhur dan ashar seraya
bersabda:

َ ُُ ُ َ َ َ
َّ َﺷ َﻐﻠُﻮﻧَﺎ َﻋﻦ
ً َﻮر ُﻫ ْﻢ ﻧ
َ ُﻮ� ُﻬ ْﻢ َو ُ�ﺒ
ُ ِالﺼ َﻼة
ﺎرا
 مﻸ اﷲ �ﻴ،الﻮ ْﺳ َﻄﻰ
ِ

'Mereka telah menyibukkan kita dari shalat wushtha,

semoga Allah  ــmengisi rumah dan kubur mereka
dengan api.'
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Kemudian Allah  ـmenciptakan perkara dari sisi-Nya,
menghinakan

musuh

dengannya,

dan

mencerai

beraikan sekutu mereka. Hal itu berawal dari Nu'aim
bin Mas'ud  سyang telah masuk Islam, sedangkan
kaum

musyrikin

dan

Yahudi

tidak

mengetahui

tentang keislamannya. Maka dia berjalan di antara
kaum Quraisy dan bani Quraizhah, lalu ia mengadu
domba di antara mereka. Kemudian angin puyuh
bertiup kencang. Maka Abu Sufyan berkata kepada
pasukannya, 'Kamu tidak berada di kampung tempat
tinggalmu. Kuda dan unta telah binasa dan bani
Quraizhah sudah berbeda, dan kita menghadapi
angin

kencang

seperti

yang

kamu

lihat,

maka

berangkatlah, sesungguhnya aku berangkat (pulang).
Dan terbunuh tiga orang dari kaum musyrikin dan
enam orang dari kaum muslimin.'

Majelis ke Tiga Puluh Tiga:
Keadilan Nabi ج
Islam datang dengan keadilan yang absolut,
seperti dalam firman Allah ـ:

َ ُْ

َ ْ ْ

َ

ُ ْ َ َ َّ َّ

ْ َْ

َ
ُ
[٩٠ :ان �يتاءِ ذِي الق ْر�﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ
ِ ا�حس
ِ ﴿إِن ا� يأمر بِالعد ِل و

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum
kerabat. (QS. an-Nahl :90)
Dan firman-Nya:

ْ َّ

َْ ُ ُ ْ

ُ ْ َ َّ َ َ َ

َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ

ُ
[٨ :﴿ َو� � ِرمن�م شنآن ق ْو ٍ� � �� �عدِلوا اعدِلوا ه َو أق َرب ل ِلتق َوى﴾ ]اﳌﺎﺋﺪة

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada taqwa. (QS. al-Maidah :8)
Di antara gambaran keadilan Nabi  جyang merata,
sesungguhnya seorang perempuan terhormat dari
Bani Makhzum mencuri. Persoalan perempuan ini
menarik perhatian kaum Quraisy, dan mereka ingin
mencari

perantara

di

sisi

Rasulullah

ج

untuk

menghindarkan hukum had darinya. maka mereka
berkata,

'Siapakah

yang

membicarakan

kepada

Rasulullah  جdalam persoalannya? Mereka berkata,
'Tidak ada yang berani atasnya kecuali Usamah bin
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Zaid  سyang dicintai Rasulullah ج. Maka perempuan
itu dibawa ke hadapan Rasulullah ج, lalu Usamah bin
Zaid  سmembicarakan tentang perempuan itu kepada
Rasulullah

ج.

Maka

berubahlah

Rasulullah  جdan bersabda:

raut

muka

َ ََْ
ٍّ َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ﷲ؟
ِ أ�ﺸﻔﻊ ِﻲﻓ ﺣﺪ ِﻣﻦ ﺣﺪو ِد ا

"Apakah engkau memberi syafaat dalam had dari hadhad Allah ?ـ

Usamah  سberkata, 'Mintakanlah ampunan untukku,
wahai Rasulullah.' Maka tatkala di waktu isya,
Rasulullah  جberdiri memberikan pidato. Lalu beliau
 جmemuji Allah  ــsebagaimana mestinya, kemudian
bersabda:

َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ
ُ َّ ُ
الﺮﺸ�ﻒ
ﻢ
ﻴﻬ
�
ق
 ﻓ ِﺈﻧﻤﺎ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن �ﺒﻠ�ﻢ ��ﻬﻢ ﺎﻛﻧﻮا ِإذا ﺮﺳ،"أﻣﺎ �ﻌﺪ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ َّ َ ِّ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َّ ُ
َ َ َ َ َ ُ ََُ
 ل ْﻮ،ِاﺬﻟي �ﻔ ِﻲﺴ ِ�ﻴَ ِﺪه
ِ  و�ِ� و،ﻴﻬﻢ الﻀ ِﻌﻴﻒ أﻗﺎمﻮا ﻋﻠﻴ ِﻪ اﺤﻟﺪ
ِ �ِ  و�ِذا ﺮﺳق،ﺗﺮ�ﻮه
َ
َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
.[]ﻣﺘَّﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
" ﻟﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ،ﺎﻃﻤﺔ ﺑِﻨﺖ �ﻤ ٍﺪ ﺮﺳﻗﺖ
ِ أن ﻓ

"Amma ba'du, sesungguhnya yang membinasakan

umat sebelum kamu adalah bahwa mereka, apabila
orang yang mulia mencuri di antara mereka, mereka
membiarkannya.

Dan

apabila

orang

yang

lemah
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mencuri pada mereka, mereka menegakkan hukum
atasnya. Dan sesungguhnya aku, demi Allah yang
diriku berada di tangan-Nya, jika sesungguhnya jika
Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan
memotong tangannya." Muttafaqun 'alaih.
Inilah keadilan Nabi  جyang tidak membedakan
di antara orang yang mulia dan hina, atau di antara
yang kaya dan miskin, atau di antara pemerintah dan
rakyat.

Semuanya

berada

di

dalam

timbangan

kebenaran dan keadilan dalam porsi yang sama.
Dan termasuk dalam gambaran hal itu pula,
sesungguhnya an-Nu'man bin Basyir  سberkata,
'Ayahku memberikan satu pemberian kepadaku, lalu
ibunya Umrah binti Rawahah radhiyallahu 'anha
berkata, 'Aku tidak ridha sehingga Rasulullah ج
bersaksi. Maka ia datang kepada Rasulullah  جseraya
berkata,

'Sesungguhnya

aku

memberikan

satu

pemberian kepada anakku dari Umrah bin Rawahah
س, lalu ia menyuruhku agar mempersaksikan kepada
engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah  جbersabda,
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'Apakah engkau memberikan seperti ini kepada semua
anakmu? Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau  جbersabda:

ُ َّ
ُ َ َ ََْ ُ ْ َ َ
� ﻓﺎ�ﻘﻮا اﷲ واﻋ ِﺪلﻮا
� أ ْ�ﻨﺎﺋِ� ْﻢ

'Bertaqwalah kepada Allah  ــdan berlaku adilah di
antara anak-anakmu.'
Maka

Basyir

س

pulang

dan

menarik

kembali

pemberiannya.' Muttafaqun 'alaih.
Dalam satu riwayat, ia berkata, 'Apakah engkau
mempunyai anak selain dia? Ia menjawab, 'Ya.' Beliau
 جbersabda, 'Apakah engkau memberikan semuanya
seperti ini?

Ia

س

menjawab,

'Tidak.'

Beliau

ج

bersabda, 'Maka aku tidak mau bersaksi di atas
kezaliman.' Muttafaqun 'alaih.
Zulkhuwaishirah at-Tamimi datang saat Nabi ج
membagi harta, lalu berkata, 'Berlaku adillah, wahai
Rasulullah! Maka Rasulullah  جbersabda:

ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ ْ َ َْ َ ُ َْ ْ ََ َ ََْ
ٌ
]ﻣﺘﻔﻖ
"ﺮﺴت ِإذا ل ْﻢ أ� ْﻦ أﻋ ِﺪل
ِ "و�ﻠﻚ! وﻣﻦ �ﻌ ِﺪل ِإذا لﻢ أﻋ ِﺪل؟ ﻗﺪ ِﺧﺒﺖ وﺧ
َ
[َﻋﻠﻴْ ِﻪ

"Celakalah engkau, siapakah yang adil apabila aku
tidak adil?

Sungguh aku merugi apabila aku tidak

berlaku adil." Muttafaqun 'alaih.
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Dia lah  جyang Allah  ـــmemberikan karunia
kepadanya, meluruskannya, memberikan amanah
wahyu kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak
adil? Sedangkan dialah yang bersabda:

ْ َّ
ْ ََ ْ ْ ُ
َ ُ ْ َ َ َّ
ُ ْ َ ََ ََ
َْ َ
ﻴﻬ ْﻢ
ﻠ
ﻫ
ﻧ
ﻦ
ﻣ
ﺮ
ﺎﺑ
ﻨ
ﻣ
ﻰﻠﻋ
ﷲ
ا
ﺪ
ﻨ
ﻋ
�
ﻄ
ﺴ
اﻤﻟﻘ
" ِإن
ِ ،ﻮر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ اﺬﻟﻳﻦ �ﻌ ِﺪلﻮن ِﻲﻓ ﺣﻜ ِﻤ ِﻬﻢ وأ
ِ
ٍ
َ "َو َﻣﺎ ُولّﻮا
.[]ر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah ــ
berada di atas minbar dari cahaya, yaitu orang-orang

yang berlaku adil dalam hukum mereka, keluarga
mereka, dan apa yang mereka pegang." HR. Muslim.
Adapun keadilan di atara semua istri, sungguh
Nabi  جmelaksanakan dengan sebenarnya. Di mana
beliau  جmembagi di antara mereka apa yang dia ج
mampu membaginya berupa rumah, nafkah, dan
selain keduanya dengan keadilan sempurna saat
safar dan muqim. Menginap di sisi setiap istri satu
malam. memberi nafkah apa yang ada di tangannya
dengan pembagian yang sama. Membangun bagi
setiap orang satu kamar. Apabila akan safar, beliau ج
mengundi di antara mereka, setiap orang pada
gilirannya. Dan tatkala hal itu terasa berat atasnya
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dan mereka menyadari bahwa beliau  جingin menetap
di

rumah

Aisyah

radhiyallahu

'anha,

mereka

mengijinkan beliau  جagar menetap saat sakit di
rumah Aisyah. Maka beliau  جtinggal di rumahnya
hingga wafat. Kendati sudah berlaku adil seperti itu,
beliau meminta uzur kepada Allah  ـseraya berkata:

َُ ََ ُ َْ َ
َ َ َ ُ
ُ َْ َ ُ َ َ
ﻴﻤﺎ � ْﻤ ِﻠﻚ َوﻻ أم ِﻠﻚ" ]رواه أﺑﻮداود
�ِ �ِ  ﻓﻼ ﺗﻠ ْﻤ،ﻴﻤﺎ أم ِﻠﻚ
�ِ �ِ الﻠﻬ َّﻢ ﻫﺬا ﻗ َﺴ
ُّ
.[واﻟﺮﺘﻣﺬي

"Ya Allah, inilah pembagian yang bisa kulakukan,
maka janganlah Engkau mencelaku pada sesuatu

yang Engkau miliki dan aku tidak memiliki."HR. Abu
Daud dan at-Tirmidzi.
Dan Nabi  جmemberikan peringatan sikap
cenderung

kepada

salah

seorang

istri

dengan

mengurangi hak yang lain. Nabi  جbersabda:

ٌ
َََ ْ َُ ْ َ َ ْ َ
ُ ُّ
ُ َ ْ َ َ ََ
َ َﺎء ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴ
َ  َﺟ,اﻫ َﻤﺎ
ﺎﻣ ِﺔ َو ِﺷﻘﻪ َﻣﺎﺋِﻞ" ]رواه
 �ﻤﺎل ِإﻰﻟ ِإﺣﺪ,ﺎن
ِ
ِ ﻣﻦ ﺎﻛﻧﺖ ﻪﻟ امﺮأﺗ
.[مﺴﻠﻢ

"Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu ia
cenderung kepada salah seorang dari keduanya,
niscaya ia datang pada hari kiamat sedangkan
sebelahnya miring." HR. Muslim.

Majelis ke Tiga Puluh Empat:
Tipu Daya kaum Yahudi dan Sikap
Nabi  جTerhadap Mereka
Telah kami sebutkan bahwa Nabi  جmelakukan
perdamaian dengan kaum

Yahudi yang ada

di

Madinah dan mengikat perjanjian bersama mereka
agar sama-sama tidak mengganggu, namun mereka
terlalu cepat melanggar perjanjian tersebut, mereka
mulai melemparkan perjanjian yang mereka sudah
terkenal dengannya, dan merajut tipu daya dan
konspirasi.
Di

antara

tipu

daya

kaum

Yahudi

Bani

Qainuqa', mereka mengambil kesempatan sibuknya
Nabi  جbersama kaum muslimin dalam perang Badar.
Salah seorang dari mereka melakukan pelecehan
seksual

kepada

seorang

wanita

muslimah

dan

membuka tubuhnya di hadapan orang banyak di
pasar. Maka wanita itu berteriak, lalu bangkitlah
seorang lelaki dari kaum muslimin dan membunuh
orang Yahudi tersebut. Maka orang-orang Yahudi
mengeroyoknya lalu membunuhnya. Dan Nabi ج
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kembali dari Badar dan memanggil kaum Yahudi
untuk menanyakan kepada mereka tentang persoalan
yang telah terjadi di antara bala dan kejahatan. Maka
menjawabnya dengan kasar, bahkan mengirim kertas
perjanjian

dan

siap

berperang.

Maka

Nabi

ج

mengepung mereka, maka tatkala mereka merasa
tidak mampu berperang melawan kaum muslimin,
mereka meminta Nabi  جagar melepaskan mereka
dengan

imbalan

semua

harta

untuknya

dan

keturunan dan wanita untuk mereka. Maka dia ج
menerima tawaran mereka dan mengusir mereka dari
kota

Madinah,

senjata

dan

dan

barang

kaum
yang

muslimin
banyak

mengambil

dari

benteng

mereka.
Adapun Yahudi Bani Nadhir, mereka melanggar
janji dan berusaha membunuh Nabi ج. Pada tahun ke
empat Hijriyah, Nabi  جdatang kepada Bani Nadhir,
meminta tolong kepada mereka dalam membayar
diyat. Ternyata mereka duduk di belakang dinding
dan berkonspirasi untuk membunuhnya, Amr bin

229

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

Jahhasy bertugas untuk melemparkan raha (kincir
tangan) kepada Nabi ج.
Datanglah kepada Rasulullah  جberita dari
langit, lalu beliau berdiri dan keluar pulang ke
Madinah.
Kemudian Nabi  جmenghukum mereka dengan
mengusir mereka dari Madinah ke Khaibar, mereka
pun keluar dan mengangkut harta benda mereka
yang dibawa enam ratus (600) ekor unta, maka
mereka

menghancurkan

rumah

mereka

dengan

tangan mereka sendiri dan keluar menuju Khaibar.
Adapun

Yahudi

bani

Quraizhah,

sudah

diceritakan bahwa mereka telah melanggar janji, dan
bersekutu bersama kaum musyrikin dan tentara
sekutu untuk memerangi Rasulullah  جdalam perang
Khandaq. Maka tatkala Allah  ـmenghinakan tentara
Ahzab,

menceraiberaikan

kelompok

mereka

dan

mereka pulang, Nabi  جkeluar bersama tiga ribu
(3.000) tentara untuk menghukum bani Quraizhah,
lalu mengepung dan menyempitkan jalan mereka.
Maka mereka meminta kepada Nabi  جuntuk tunduk
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di atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz س. Maka dia س
memutuskan bahwa laki-laki yang mampu berperang
dibunuh, wanita dan anak-anak ditawan dan harta
mereka dibagi. Lalu dipenggallah leher semua laki-lai
dan sebagian dari mereka mendapat pengecualian
dari hukum ini.
Inilah hukum yang dipilih oleh kaum Yahudi,
karena mereka meminta agar Sa'ad bin Mu'adz س
yang memberikan keputusan kepada mereka, karena
mengira bahwa dia akan memihak kepada mereka,
karena

hubungan

Demikianlah,

mereka

sungguh

bersama
kaum

suku

Yahudi

Aus.
telah

menghukum para tawanan mereka melebihi hal itu.
Disebutkan dalam Taurat, dalam safar adad, ishlah
(31/6-35) berikut ini: Bani Israil menawan para
wanita dan anak-anak Madyan, merampas semua
binatang, ternak dan harta benda milik mereka,
membakar semua kota, tempat tinggal, dan semua
benteng mereka dengan api. Musa ÷ murka kepada
mereka dan berkata: 'Apakah kaum membiarkan
semua wanita hidup? Maka sekarang, musnahkanlah
setiap anak kecil laki-laki dan setiap wanita yang
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sudah pernah tidur bersama laki-laki, bunuhlah dia,
akan tetapi semua anak perempuan yang belum
pernah tidur dengan laki-laki, biarkanlah dia tetap
hidup bersama kamu.' Kita berlindung kepada Allah
ـ
ـــ,

bahwa

Musa

÷

memutuskan

dengan

pembantaian massal seperti ini. Akan tetapi seperti
inilah mereka mengubah Taurat dan keputusan
mereka terhadap para tawanan mereka. 10
P9F

10

Lihat: Rahmatul Ummah hal. 125-126 dan Lubabul Khiyar hal. 59, 67, 73.

Majelis ke Tiga Puluh Lima:
Kenapa Disyari'atkan Berperang?
Sesungguhnya Nabi  جtidak disertai pedang
untuk membunuh manusia untuk memaksa mereka
masuk agama Islam. Al-Qur`an dengan tegas menolak
dasar ini. firman Allah ـ:

ْ

ّ

َ

َ َ
[٢٥٦ :ِين﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة
ِ �﴿� إِكراه ِ� ا

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);.
(QS. al-Baqarah :256)

َ

ْ ُ ُ ُ َ َّ َ

َ

ْ ُ َ َََْ

[٩٩ :﴾ ]ﻳﻮﻧﺲ٩٩�ِ ﴿أف�نت ت� ِرهُ ا�َّاس ح� ي�ونوا مؤ ِمن

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia
supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman
semuanya (QS. Yunus :99)

ْ ُ ُ

ْ ُ َ

َ َ
[٦ :﴾ ]اﻟﻜﺎﻓﺮون٦ِين
ِ ﴿ل�م دِين�م و ِ� د

Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku (QS.
al-Kafirun :6)
Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa negara

tetap berpangku tangan menghadapi kezaliman di
dalam dan luar negeri. Allah  ــmemberikan ijin
kepada orang-orang beriman untuk mempertahankan
diri mereka dan mengambil hak mereka sekadar
kezaliman mereka, tanpa tambahan atau melewati
batas. Firman Allah ـ:
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ْ ُ ََْ

َْ َ

َ ْ

ََْ

َُْ َ ْ ُ َْ َ

َ

ََْ

[١٩٤ :﴿� َم ِن ا�تدى علي�م فا�تدوا عليهِ ب ِ ِمث ِل ما ا�تدى علي�م﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة

Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu,
maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya
terhadapmu. (QS. al-Baqarah :194)
Dan firman-Nya:

ََُْ َ ْ ُ َ ُ َ

َّ َّ

ُ َ

َ

َ �﴿ َوقات ِلوا � سبيل ا�ِ ا
[١٩٠ :ِين ُ�قات ِلون�م َو� �عتدوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة
ِ ِ ِ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui
batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Baqarah
:190)

ْ ُ ُُْ َ ْ ُ َُ َ ْ َ

[١٩١ :﴿فإِن قاتلو�م فا�تلوهم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة

Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka
bunuhlah mereka. (QS. al-Baqarah:191)
Hal
ini
menjelaskan
bahwa
dasar
disyari'atkannya

perang

mempertahankan

diri

dalam

dan

Islam

menjaga

adalah

umat

dari

tindakan zalim, konspirasi dan tipu daya dari dalam
dan luar negeri. Apabila kita memperhatikan sejarah
peperangan dalam Islam, hakekat ini menjadi kuat
bagi

kita,

sesungguhnya

'tatkala

bertambah

kezaliman penduduk Makkah, Nabi  جmemilih keluar
dari rumahnya setelah mereka berkonspirasi untuk
membunuhnya.

Merekalah

yang

memulai

permusuhan terhadap kaum muslimin. Di mana
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mereka mengusir mereka (muslimin) dari kampung
halaman mereka dengan cara yang tidak benar. Maka
setelah hijrah, Allah  ــmengijinkan kaum muhajirin
memerangi kaum musyrik Quraisy dengan firmanNya dalam surah al-Hajj:

َ َ َُ َُ
ْ ُ َ َّ ٌ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َّ
ُ ون ب� َّ� ُه ْم ُظل
َ �َِّ ﴿أُذ َِن ل
ِين أخ ِر ُجوا م ِْن
� ا٣٩�هِم لقدِير
ن
�
�ا
�ن
وا
ِم
ل
ات
ق
�
ِين
ِ
ِ
َُّ َ ُّ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ّ َ ْ َ ْ َ
[٤٠-٣٩ :﴾ ]اﳊﺞ... �� ح ٍق إِ� أن �قولوا ر�نا ا
ِ دِيارِهِم بِغ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang
diperangi, karena sesungguhnaya mereka telah
dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha
Kuasa menolong mereka itu. * (yaitu) orang-orang yang
telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa
alasan
yang
benar,
kecuali
karena
mereka
berkata:"Rabb kami hanyalah Allah".. (QS. al-Hajj :3940)
Karena itulah, Rasulullah  جtidak menyerang kecuali
kepada kaum Quraisy, bukan kepada semua bangsa
Arab.
Maka tatkala selain penduduk Makkah dari
kaum musyrik arab bersekutu dan bersatu bersama
para musuh menyerang kaum muslimin, Allah ــ
memerintahkan memerangi semua kaum musyrikin
dengan firman-Nya dalam surah Taubah:

ً َّ َ ْ ُ َ ُ َ

َ ً َّ َ َ

ْ ْ

ُ َ

َ
ُ
[٣٦ :�� ِ� �فة ك َما ُ�قات ِلون�م �فة﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ
ِ ﴿وقات ِلوا الم
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dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana
mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah
bahwasannya Allah beserta orang-orang yang
bertaqwa. (QS. at-Taubah :36)
Dan dengan sebab itulah, jihad menjadi
universal bagi setiap orang yang tidak mempunyai
kitab suci, dari para penyembah berhala, dan inilah
kebenaran sabda Rasulullah ج:

َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َ ُ َ ْ َ ُ
ِّ�ﻮﻫﺎ َﻋ َﺼ ُﻤﻮا ﻣ
 ﻓ ِﺈن ﻗﺎل،"أ ِمﺮت أن أﻗﺎﺗِﻞ اﻨﻟﺎس ﺣﻰﺘ �ﻘﻮلﻮا ﻻ إِﻪﻟ ِإﻻ اﷲ
ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِّ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
ﻰﻠﻋ
ِدﻣﺎءﻫﻢ وأمﻮاﻟـﻬﻢ ِإﻻ ِﺤﺑﻘﻬﺎ و ِﺣﺴﺎ�ﻬﻢ
."ﷲ
ا
ِ

"Aku

diperintahkan

memerangi

manusia

sehingga

mereka mengatakan laailaaha illallah (tidak ada Ilah
yang berhak disembah selain Allah )ــ, jika mereka
mengatakannya, berarti mereka telah menjaga darah
dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya dan
perhitungan mereka kepada Allah ـ.'
Dan ketika kaum menemukan pengkhianatan
kaum Yahudi terhadap perjanjian, di mana mereka
menolong kaum musyrikin dalam memerangi mereka,
Allah  ـmenyuruh memerangi mereka dengan firmanNya dalam surah al-Anfaal:

ََ ْ َْ ْ ْ َ ًَ َ
َ َ َ َّ
َ ْ ا� َ� ُ� ُِّب
َ ا�ا�ن
َ َّ � َس َوا ٍء إ َّن
ْ َا� َّن م ِْن ق
﴾٥٨�ِ
م
ه
�
إ
ذ
ب
ان
ف
ة
ان
ِي
خ
�
و
� ﴿�ما
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
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[٥٨ :]اﻷﻧﻔﺎل

Dan
jika
kamu
khawatir
akan
(terjadinya)
pengkhianatan
dari
suatu
golongan,
maka
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan
cara yang jujur. SesungguhnyaAllah tidak menyukai
orang-orang yang berkhianat. (QS. al-Anfaal:58)
Memerangi mereka hukumnya wajib sampai mereka
memeluk Islam, atau membayar pajak lewat tangan
mereka

dalam

muslimin

keadaan

memberi

terhina,

jaminan

supaya

keamanan

kaum
kepada

mereka. 11
Demikian pula kaum Nashrani, Nabi  جtidak
memulai memerangi mereka. Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah

rahimahullah

berkata:

'Adapun

kaum

Nashrani, maka dia  جtidak membunuh seorang pun
dari

mereka,

hingga

beliau

ج

mengirim

para

utusannya -setelah perdamaian Hudaibiyah- kepada
semua raja, mengajak mereka masuk Islam. Dia ج
mengutus

kepada

kaisar

(Heraqlius,

penguasa

Romawi), Kisra (penguasa Persia, Iran), Muqauqis
(penguasa Mesir), Najasyi (penguasa Habasyah), dan
raja-raja Arab di Timur dan Syam.
11

Nurul Yaqin hal. 84-85.
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Maka

masuklah

ke

dalam

agama

Islam

sebagian kaum Nashrani dan selain mereka. Kaum
Nashrani di Syam marah, lalu membunuh sebagian
orang yang masuk Islam dari para pembesar mereka
di Ma'aan.
Maka

kaum

nashrani

yang

mula-mula

memerangi kaum muslimin, membunuh orang yang
telah masuk Islam dari mereka secara zalim. Jika
tidak demikian, dia  جmengutus para rasulnya untuk
mengajak manusia kepada Islam secara suka rela,
bukan terpaksa, maka dia tidak memaksa seorang
pun untuk masuk Islam. 12
P1F

Atas dasar inilah, peperangan Rasulullah ج
terhadap

para

musuh

berdasarkan

sebab-sebab

berikut ini:
1.

Menganggap

kaum

musyrikin

yang

memerangi, karena mereka yang memulai
permusuhan, maka kaum muslimin berhak
memerangi mereka.

12

Qaidah mukhtasharah fi qitaalil kuffar wa muhadanatihim hal. 135, 136.
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2.

Apabila

dilihat

pengkhianatan

dari

kaum

Yahudi dan mendukung kaum musyrikin,
mereka diperangi.
3.

Apabila

satu

kabilah

dari

bangsa

Arab

melakukan tindakan melewati batas terhadap
kaum

muslimin,

atau

membantu

kaum

musyrikin, ia diperangi hingga masuk agama
Islam.
4.

Setiap orang yang memulai permusuhan dari
golongan ahli kitab seperti kaum Nashrani,
diperangi hingga tunduk dengan Islam atau
membayar pajak.

5.

Setiap orang yang masuk Islam, berarti ia
telah menjaga

darah dan hartanya kecuali

dengan haknya dan Islam memutuskan hal
yang sesudahnya. 13

13

Lihat: Nurul Yaqin hal. 85.

Majelis ke Tiga Puluh Enam:
Perdamaian Hudaibiyah
Pada tahun ke enam, Rasulullah  جberangkat
melakukan umrah, mereka segera pergi. Dia  جkeluar
bersama seribu empat ratus (1.400) laki-laki tanpa
senjata kecuali senjata orang yang musafir, yaitu
pedang dalam sarungnya. Para sahabanya menggiring
unta. Maka ketika kaum Quraisy mengetahui, mereka
mengumpulkan pasukan untuk menghalanginya dari
Baitullahil Haram.
Rasulullah
kemudian

ج

melaksanakan

mendekati

kota

shalat

khauf,

Makkah,

maka

tunggangannya beristirahat. Kaum muslimin berkata,
'al-Qashwa telah kosong. Nabi  جbersabda, 'Ia tidak
kosong, sesungguhnya yang menahan ditahan oleh
yang menahan tentara gajah. Demi Allah, tidaklah
mereka meminta kepadaku pada hari ini satu garis
yang mengandung pengagungan kehormatan Allah,
melainkan aku memberikannya kepada mereka.
Kemudian Nabi  جmenghalau untanya, lalu ia
berdiri, kemudian kembali hingga singgah di atas
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satu waduk Hudaibiyah yang sedikit air. Lalu ia
mengambil anak panah dari tempat anak panahnya,
lalu menancapkan padanya. Maka mengalir air tawar
untuk mereka hingga mengambil dengan tangan
mereka dari sumur.
Budail pulang, lalu mengabarkan kepada kaum
Quraisy, kemudian mereka mengutus 'Urwah bin
Mas'ud, untuk membicarakan masalah itu. Para
sahabat Nabi  جmemperlihatkan kepadanya beberapa
perkara yang menunjukkan kebesaran cinta mereka
kepadanya
perintahnya.

ج
Ia

dan
pun

ketaatan
kembali

mereka
dan

terhadap

menceritakan

kepada kaum Quraisy dengan apa yang dilihat dan
didengarnya. Kemudian mereka mengutus seorang
laki-laki dari bani Kinanah yang bernama Hulais bin
'Alqamah, dan mereka mengutus sesudahnya Mikraz
bin Hafsh. Saat dia berbicara dengan Rasulullah ج,
tiba-tiba datang Suhail bin 'Amr, Nabi  جbersabda:

ُ َْ
َْ
ُ َ
.""ﻗﺪ ُﺳ ِّﻬﻞ ﻟ� ْﻢ ِﻣ ْﻦ أم ِﺮ� ْﻢ

"Telah dimudahkan bagimu dari perkaramu."

Kemudian terjadilah perdamaian di antara kedua
golongan, padahal kalau kaum muslimin melawan
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musuh mereka di saat itu, niscaya mereka bisa
menang,

akan

tetapi

mereka

ingin

menjaga

kehormatan Baitullah. Perdamaian tersebut adalah
sebagai berikut:
1.

Tidak

ada

peperangan

di

antara

kedua

golongan selama sepuluh tahun.
2.

Sebagian mereka saling memberi rasa aman
kepada yang lain.

3.

Nabi  جkembali pulang pada tahun ini, dan
mereka mengijinkannya  جmemasuki Makkah
pada tahun berikutnya.

4.

Sesungguhnya tidak ada seorang laki-laki
yang datang kepada Rasul  جdari kaum
Quraisy,

sekalipun

ia

beragama

Islam,

melainkan dia  جmengembalikannya kepada
mereka, dan mereka tidak mengembalikan
kepada Rasul  جsiapa yang datang kepada
mereka dari sisinya ج.
5.

Barangsiapa

yang

ingin

masuk

dalam

perjanjian Muhammad  جdari selain suku
Quraisy niscaya ia masuk padanya, dan
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barangsiapa
perjanjian

yang
Quraisy

ingin

masuk

niscaya

ia

dalam
masuk

padanya. 14

Kesimpulan perdamaian Hudaibiyah

Banyak dari kalangan sahabat yang menentang

perdamaian

ini

dan

mereka

melihat

terdapat

kezaliman pada isi perjanjian tersebut dan merugikan
kaum muslimin. Akan tetapi mereka merasakan
seiring perjalanan waktu adanya kesudahan yang
baik dan pengaruh terpuji, di antaranya adalah:
1. Pengakuan

kaum

Quraisy

terhadap

keberadaan negara Islam. perjanjian tidak
pernah terjadi kecuali di antara dua yang
sebanding.

Pengakuan

ini

memberikan

pengaruh dalam jiwa kabilah-kabilah yang
lain.
2. Masuknya wibawa di hati orang-orang musyrik
dan munafik, dan sebagian besar dari mereka
yakin dengan kemenangan Islam. Sebagian
fenomena

itu

nampak

dengan

masuknya

sebagian pemimpin Quraisy ke dalam Islam,

14

Lihat: al-Qafa` hal 716 dan Lubabul Khiyaar hal 81-83.

243

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

seperti Khalid bin Walid  سdan Amr bin 'Ash
س.
3. Perdamaian

itu

memberikan

kesempatan

untuk menyebarkan Islam dan mengenalkan
manusia

dengannya,

yang

membawa

banyaknya kabilah arab yang masuk agama
Islam.
4. Kaum muslimin merasa aman dari ancaman
kaum

Quraisy,

mereka

memindahkan

perhatian mereka kepada kaum Yahudi dan
kabilah-kabilah
dengan
Khaibar

lainnya

mereka,
setelah

maka

yang

bersekutu

terjadilah

terjadinya

perang

perdamaian

Hudaibiyah.
5. Perdamaian

itu

membuat

sekutu-sekutu

Quraisy memahami posisi kaum muslimin dan
memihak kepadanya. Al-Hulais bin 'Alqamah
saat

melihat

kaum

muslimin

membaca

talbiyah, ia kembali kepada teman-temannya
seraya berkata, 'Aku melihat unta telah diberi
tanda, maka aku berpendapat bahwa mereka
tidak boleh dihalangi dari Baitullah.
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6. Perdamaian
kesempatan

Hudaibiyah
kepada

mempersiapkan

perang

memberikan

Nabi

untuk

ج

Muktah,

maka

ia

merupakan langkah baru untuk menyebarkan
dakwah

Islam

dengan

cara

lain

keluar

semenanjung Arab.
7. Perdamaian Hudaibiyah membantu Nabi ج
untuk mengirim surat kepada raja-raja Persia,
Romawi,

Qibth,

mengajak

mereka

masuk

Islam.
8. Perdamaian Hudaibiyah menjadi sebab dan
permulaan penaklukan kota Makkah. 15

15

Sirah nabawiyah, ash-Shalabi, hal. 683-684.

Majelis ke Tiga Puluh Tujuh:
Sifat Wafa (memenuhi janji) Nabi ج
Islam

adalah

agama

memenuhi

janji,

menghormati perjanjian, transaksi dan kesepakatan.
Firman Allah ـ:

ُُْ

َُْ َُ

َّ َ ُّ َ َ

َ �﴿يا ��ها ا
[١ :ِين آمنوا أوفوا بِالعقودِ﴾ ]اﳌﺎﺋﺪة

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu.. (QS. al-Maidah :1)
Dan firman Allah ـ:

ً ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ

ْ َْ

َُْ

[٣٤ :﴾ ]اﻹﴎاء٣٤�﴿ َوأوفوا بِالعه ِد إِن العهد �ن مسئو

dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya. (QS. al-Israa`:34)
dan firman-Nya:

َ َ ْ َ ُ َُْ َ

َّ

َْ َ ُ ُ

َّ

َ �﴿ا
[٢٠ :﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ٢٠ِين يوفون بِعه ِد ا�ِ َو� �نقضون ال ِميثاق

(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan
tidak merusak perjanjian, (QS. ar-Ra'd :20)
Dan Nabi  جbersabda:

َ
َ
َ ْ َ�َﻣ ْﻦ َﺎﻛ َن ﺑَيْﻨَ ُﻪ َو
َ ِ � ﻗَ ْﻮمٍ َ� ْﻬ ٌﺪ؛ ﻓَ َﻼ َ�ُﻠَّ َّﻦ ُ� ْﻘ َﺪ ًة َو َﻻ � َ ُﺸ َّﺪ َﻫﺎ َﺣ َّﻰﺘ َ� ْﻤ
 أ ْو،ﻲﻀ أ َﻣ ُﺪ ُه
َ َ ْ
َ
"ٍﻳَن ِﺒﺬ إﻴﻟْ ِﻬ ْﻢ َﻰﻠﻋ َﺳ َﻮاء

"Dan barangsiapa yang ada perjanjian di antaranya
dan di antara kaum, maka janganlah ia melepaskan
ikatan dan jangan pula mengikatnya sehingga berlalu
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masanya, atau melemparkan kepada mereka secara
sama." (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi).
Dan ketika datang kepada Nabi  جdua orang
utusan Musailamah al-Kadzdzab (pembohong), lalu
keduanya berbicara, Nabi  جbersabda:

ٌ
ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َّ َ َ ْ َ
ُْ َ
َ َﻜ َﻤﺎ" ﻓ
."ﺠﺮت ﺳنﺘُﻪ أﻻ �ﻘﺘَﻞ َر ُﺳﻮل
 لﺮﻀ�ﺖ أ�ﻨﺎﻗ,"لﻮﻻ أن الﺮﺳﻞ ﻻ �ﻘﺘﻞ
.[]رواه أﺑﻮداود

"Jikalau tidak (ada aturan) bahwa para utusan tidak
boleh dibunuh niscaya aku memenggal leher kamu
berdua.'

Maka berlakukan sunnah bahwa utusan tidak boleh
dibunuh. (HR. Abu Daud).
Di

antara

contoh

bahwa

Nabi

ج

sangat

memenuhi janji bersama orang kafir, yaitu yang
diriwayatkan dalam kisah perjanjian Hudaibiyah.
Dalam perdamaian yang ditetapkan Nabi  جbersama
utusan Quraisy, Suhail bin 'Amr. Dan di antara poin
perjanjian ini bahwa lelaki yang datang kepada Nabi
 جdari kaum Quraisy di masa perjanjian ini, dia ج
mengembalikannya kepada kaum Quraisy, sekali pun
dia seorang muslim. Saat mereka menulis sisa
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perjanjian ini, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail
bin Amr dalam ikatannya. Dia keluar dari bagian
bawah kota Makkah sehingga melemparkan dirinya di
antara

kaum

muslimin.

Suhail

berkata,

'Wahai

Muhammad, ini permulaan aku meminta kepadamu
agar mengembalikannya kepadaku.' Nabi  جbersabda,
'Sesungguhnya kita belum membatalkan kitab.' Ia
berkata, 'Kalau begitu aku tidak membuat perjanjian
kepadamu untuk selamanya.' Nabi  جbersabda, 'Maka
laksanakanlah untukku.' Ia berkata, 'Aku tidak akan
melaksanakannya
'Bahkan,

untukmu.'

lakukanlah.'

Ia

Nabi

menjawab,

ج

bersabda,
'Aku

tidak

melakukan.' Maka Abu Jandal berteriak dengan
suara keras, 'Wahai sekalian kaum muslimin, apakah
aku dikembalikan kepada kaum musyrikin yang
mengujiku dalam agamaku, dan sungguh aku datang
sebagai seorang muslim.' Rasulullah  جbersabda,
'Wahai Abu Jandal, sabar dan berharaplah pahala,
sesungguhnya Allah  ـakan menjadikan untukmu dan
orang-orang lemah yang bersamamu kelapangan dan
jalan keluar. Sesungguhnya kami telah membuat
perjanjian di antara kami dan kaum Quraisy dan kami
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telah memberikan hal itu kepada mereka, dan mereka
memberikan kepada kami janji Allah ــ, maka kami
tidak bisa melanggar janji dengan mereka." (HR. alBukhari).
Demikian pula telah kabur Abu Bashir, dia
seorang lelaki dari bani Tsaqib sekutu kaum Quraisy.
Maka ia pergi kepada Nabi ج. Lalu kaum Quraisy
mengutus dua orang untuk mencarinya. Maka Nabi ج
pun mengembalikannya berdasarkan kesepakatan
perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini merupakan
bukti bahwa Nabi  جmenepati janji, menghormati
perjanjian dan kesepakatan, sekali pun nampaknya
secara lahir merupakan kezaliman terhadap kaum
muslimin.
Di antara bukti kesungguhan Nabi  جterhadap
perjanjian

dengan

orang-orang

kafir,

adalah

berdasarkan cerita yang diriwayatkan oleh al-Bara`,
sesungguhnya ketika Nabi  جingin umrah, beliau
mengutus kepada penduduk Makkah meminta ijin
kepada mereka agar boleh masuk kota Makkah,
maka mereka memberikan syarat bahwa beliau ج
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tidak boleh menetap lebih dari tiga hari, tidak
memasukinya
sarungnya,

kecuali

dan

tidak

dengan

pedang

mengajak

tetap

seseorang

di
dari

mereka.
Ia berkata: 'Maka Ali bin Abi Thalib  سmenulis
persyaratan di antara mereka, maka dia menulis:
Inilah yang diputuskan oleh Muhammad utusan
Allah. Mereka berkata, 'Jika kami mengetahui bahwa
engkau adalah seorang utusan Allah, tentu kami
tidak menghalangimu dan kami pasti mengikutimu.
Akan tetapi tulislah: Inilah yang diputuskan oleh
Muhammad

bin

Abdullah.

Maka

Rasulullah

ج

bersabda: Aku –demi Allah- adalah Muhammad putra
Abdullah, dan Aku –demi Allah- adalah utusan Allah.'
Maka beliau  جbersabda kepada Ali س: 'Hapuslah
kata-kata 'Rasulullah'. Ali  سberkata, 'Demi Allah, aku
tidak akan pernah menghapusnya.'
Beliau  جbersabda, 'Perlihatkanlah kepadaku.'
Dia pun memperlihatkannya kepada beliau ج. Maka
Nabi  جmenghapusnya dengan tangannya ج. Maka
tatkala beliau masuk (kota Makkah) dan telah berlalu
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beberapa hari, mereka berkata, 'Suruhlah temanmu
(Rasulullah )ج, hendaklah ia pulang/berangkat.' Ali س
menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ج, maka
beliau

bersabda:

'Ya.'

Maka

beliau

berangkat.

(muttafaqun 'alaih).
Dalam cerita tersebut, sesungguhnya Nabi ج
menepati

janjinya

terhadap

mereka

dan

tidak

menambah atas hal itu.
Dan beliau  جbersabda memberikan ancaman
terhadap sifat menipu dan tidak menepati janji:

ُ ُْ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ ً ُ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ ٌ
َََ ُ َ َ َ َ
ً"ﻮل َﺎﻛﻓِﺮا
 و ِ�ن ﺎﻛن اﻤﻟﻘﺘ, ﻓﺄﻧﺎ ﺑﺮيء ِﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗِ ِﻞ،"ﻣﻦ أﻣﻦ رﺟﻼ ﻰﻠﻋ �ﻔ ِﺴ ِﻪ �ﻘﺘﻠﻪ
.[�]رواه اﻟنﺴﺎﻲﺋ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

"Barangsiapa yang memberikan jaminan keamanan

kepada seorang laki-laki, lalu ia membunuhnya, maka
aku berlepas diri dari yang membunuh, sekalipun
yang dibunuh adalah orang kafir." (HR. an-Nasa`i dan
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).
Dan beliau  جbersabda:

َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ
اﻟﻌﻬﺪ ِإﻻ ﺎﻛن اﻟﻘﺘﻞ ﺑَيﻨ ُﻬ ْﻢ" ]رواه اﺤﻟﺎ�ﻢ وﺻﺤﺤﻪ ﻰﻠﻋ ﺮﺷط
ﻣﺎ �ﻘﺾ ﻗﻮم

.[�مﺴﻠﻢ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
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"Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian kecuali
(akan terjadi) peperangan di antara mereka. (HR. alHakim dan ia menshahihkannya, dan dishahihkan
pula oleh Syaikh al-Albani).
Dan Nabi  جberlindung (kepada Allah  )ــdari
sifat khianat, lawan dari sifat menepati janji, beliau
berdo'a:

َُ
َ ُ ُ ََ
َ ْﺨﻟﻴَﺎﻧَﺔ ﻓَﺈﻧَّﻬﺎ ﺑئ
َ
اﺒﻟ َﻄﺎﻧﺔ" ]رواه أﺑﻮداود واﻟنﺴﺎﻲﺋ وﺣﺴﻨﻪ
ﺖ
ﺴ
ا
ﻦ
ﻣ
ﻚ
ِ
ِ ِ وأﻋﻮذ ﺑ..."
ِ ِ ِ ِ ِ
.[�اﻷﺒﻟﺎ

"…dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat khiyanat,

sesungguhnya ia adalah sejahat-jahat teman." (HR.
Abu Daud dan an-Nasa`i dan dishahihkan oleh
Syaikh al-Albani).
Dan Nabi  جmengharamkan perbuatan menipu
dan berkhianat, beliau bersabda:

ُ ُْ َ َ َ َْ ٌ َ
َ ِّ ُ
.[ﺎﻣ ِﺔ �ﻌ َﺮف ﺑِ ِﻪ" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
" ِﻟﻞﻜ ﺎﻏ ِد ٍر لِﻮاء ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ

"Bagi setiap penipu itu ada bendera yang dikenal di
hari kiamat." (Muttafaqun 'alaih).
Dan beliau menegaskan bahwa dia  جtidak
membatalkan perjanjian, beliau bersabda:

ْ ْ
ْ َ َ ِّ
.[�إِ� ﻻ أ ِﺧي ُﺲ ﺑِﺎﻟ َﻌﻬ ِﺪ" ]رواه أﻤﺣﺪ وأﺑﻮداود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
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"Sesungguhnya aku tidak mengurangi janji."

HR.

Ahmad dan Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh
al-Albani.

Majelis ke Tiga Puluh Delapan:
Penaklukkan Kota Mekkah
Dalam kesepakatan perdamaian Hudaibiyah
tersebut disebutkan bahwa Khuza'ah masuk dalam
perjanjian Rasulullah  جdan Bani Bakar dalam
perjanjian kaum Quraisy. Kemudian, ada seorang
laki-laki dari bani Khuza'ah mendengar seorang lakilaki

dari bani Bakar membaca sya'ir yang isinya

mengolok-olok Rasulullah ج, maka ia memukul dan
melukainya. Lalu timbullah

pertikaian di antara

mereka dan bani Bakar berniat memerangi bani
Khuza'ah dan mereka meminta bantuan kepada
kaum Quraisy, lalu mereka (Quraisy) memberikan
bantuan kepada mereka dengan bantuan senjata dan
tunggangan. Dan sekelompok dari kaum Quraisy ikut
berperang bersama mereka sembunyi-sembunyi, di
antaranya Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu
Jahal, dan Suhail bin Amr. Maka bani Khuza'ah
menjauhkan diri ke daerah Haram untuk berlindung
dengannya, namun bani Bakar tidak menghormati
wilayah Haram dan tetap memerangi bani Khuza'ah
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di daerah Haram dan membunuh lebih dari dua
puluh orang.
Dengan ini, kaum Quraisy sudah melanggar
perjanjian

Hudaibiyah

di

antara

mereka

dan

Rasulullah ج, karena telah membantu bani Bakar
untuk memerangi bani Khuza'ah, sekutu Nabi ج.
Maka tatkala Khuza'ah menginformasikan kepada
Nabi

dengan

ج

'Sungguh

aku

perbuatan
akan

mereka,

membelamu

ia

berkata,

seperti

aku

mempertahankan diriku darinya.'
Kemudian,

sesungguhnya

kaum

Quraisy

menyesali perbuatan mereka saat penyesalan sudah
tidak berguna lagi. Mereka mengutus Abu Sufyan س
kepada Nabi  جuntuk memperbaharui perjanjian
Hudaibiyah dan menambah masanya, namun Nabi ج
berpaling darinya dan tidak mengabulkannya. Maka
ia meminta bantuan lewat para pembesar sahabat
untuk

menjadi

perantara

di

antaranya

dan

Rasulullah ج, tetapi semuanya enggan. Lalu Abu
Sufyan pulang ke kota Makkah tanpa mendapat
kesepakatan atau perjanjian.
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Setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian
bersama

kaum

muslimin,

Rasulullah

ج

berniat

menaklukkan kota Makkah dan memberi pelajaran
kepada penduduknya yang kafir.
Dan

setelah

Rasulullah

ج

bersiap

untuk

menaklukkan kota Makkah, ia  جmenyamarkan
perintahnya, karena ia ingin mendatangi dengan tibatiba di dalam rumah mereka.
Rasulullah  جmengutus kepada bangsa arab
yang

ada

di

sekitarnya,

yaitu

Aslam,

Ghifar,

Muzainah, Juhaimah, Asyja' dan Sulain, sehingga
jumlah

kaum

muslimin

mencapai

sepuluh

ribu

pasukan. Nabi  جmenunjuk Abu Ruhm al-Ghifari س
sebagai

pemimpin

kota

Madinah

selama

ditinggalkannya. Beliau  جkeluar tanggal sepuluh
bulan Ramadhan dan memasang bendera di Qadid.
Perjalanannya

tidak

sampai

kepada

kaum

Quraisy, maka mereka mengutus Abu Sufyan, Hakim
bin Hizam, dan Budail bin Warqa`, maka tatkala
mereka melihat pasukan, mereka ketakutan. Abbas س
mendengar suara Abu Sufyan, ia berkata, 'Wahai Abu
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Hanzhalah.' Ia menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Rasulullah
 جdatang bersama sepuluh ribu (10.000) pasukan.
Maka

Abu

memberikan

Sufyan

س

masuk

perlindungan

Islam,

kepadanya,

Abbas

س

dan

ia

bersama dua temannya masuk dengannya kepada
Rasulullah ج, maka keduanya (Hakim dan Budail)
masuk Islam.
Nabi  جmenyuruh Abbas  سagar pergi dengan
Abu Sufyan س, lalu berhenti di jalan yang dilewati
tentara Islam, agar ia melihat dengan kedua belah
matanya kekuatan Islam dan kaum muslimin. Abbas
 سmenyarankan kepada Nabi  جagar menjadikan
sesuatu untuk Abu sufyan  سyang membuat dia
bangga, karena dia adalah seorang laki-laki yang
menyukai kebanggaan, maka Nabi  جbersabda:

َ َ َ ََ َ ْ َ
َْ َ
ََ َ
َ َ ْ
َ َ ْ
 َو َﻣ ْﻦ أﻏﻠ َﻖ,اﻤﻟﺴ ِﺠﺪ � ُﻬ َﻮ آ ِﻣ ٌﻦ
 َو َﻣ ْﻦ دﺧﻞ،ار أ ِﻲﺑ ُﺳﻔﻴَﺎن � ُﻬﻮ آ ِﻣ ٌﻦ
ﻣﻦ دﺧﻞ د
َ
َ
."َﻋﻠﻴْ ِﻪ ﺑَﺎﺑَﻪ � ُﻬ َﻮ آ ِﻣ ٌﻦ

"Barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan,

maka ia aman. Barangsiapa yang memasuki masjid,

257

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

ia aman, dan barangsiapa yang menutup pintunya, ia
aman."
Rasulullah  جmelarang terjadinya perang dan
berpesan kepada para amirnya agar tidak membunuh
kecuali orang yang memerangi mereka. Maka kaum
muslimin tidak menemukan perlawanan selain Khalid
bin Walid س, ia dihadang oleh Shafwan bin Umayyah,
Suhail bin Amr, dan Ikrimah bin Abu Jahal bersama
sekelompok kaum Quraisy di Khandamah. Mereka
menghalanginya masuk, mengangkat senjata dan
melempar anak panah. Maka Khalid  سberteriak pada
pasukannya

dan

memerangi

mereka.

maka

ia

membunuh sekitar tiga belas orang kaum musyrikin,
kemudian mereka lari, dan terbunuh dari kaum
muslimin dua orang, yaitu Karz bin Jabir  سdan
Hubaisy bin Khalid bin Rabi'ah س.
Dibuatkan untuk Nabi  جkubah di Hujun dan
dia  جmemasuki Makkah secara damai, maka mereka
masuk Islam secara suka rela dan terpaksa. Maka dia
ج

tawaf

di

Baitullah

di

atas

tunggangannya,

sedangkan di sekitar Ka'bar ada tiga ratus enam
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puluh berhala. Setiap kali beliau melewati berhala, ia
 جmenunjuk kepadanya dengan tongkat yang ada di
tangannya seraya membaca:

ُ

ُّ ْ

ْ َََ

َ

َ ﴿ج
َ ا�ق َوزهق
َ اء
[81 :ا�اطِل﴾ ]اﻹﴎاء

Kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna.

Maka berhala itu tersungkur jatuh atas mukanya,
dan yang paling besar adalah berhala Hubal yang
menghadap Ka'bah. Kemudian Nabi  جdatang ke
Maqam

Ibrahim

belakangnya.

س,

dan

Kemudian

shalat
keluar

dua

rakaat

kepada

di

manusia

seraya bersabda, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang
akan kulakukan terhadapmu menurut pendapatmu?
Mereka

menjawab,

'(engkau

akan

melakukan)

kebaikan, saudara yang mulia dan putra saudara
yang mulia.' Beliau  جbersabda, "Pergilah, maka kamu
semua

bebas."

Maka

dia

ج

memberikan

maaf

terhadap mereka setelah Allah  ــmeneguhkannya
dari mereka. Hal itu menjadi perumpamaan
memberikan
kejahatan
Rasulullah

maaf

setelah
ج

terhadap
menguasai

duduk

di

atas

dalam

para

pelakukan

mereka.

Kemudian

Shafa,

membai'at

259

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

manusia di atas agama Islam, mendengar dan taat
pada

sesuatu

yang

mereka

mampu,

kemudian

manusia melakukan bai'at.
Penaklukan kota Makkah itu terjadi pada
tanggal dua puluh Ramadhan dan Nabi  جtinggal di
Makkah selama lima belas hari, kemudian beliau ج
keluar ke Hunain dan mengangkat 'Uttab bin Usaid س
sebagai pemimpin kota Makkah dan dia menjadi
imam shalat kaum muslimin Mekkah, dan Mu'azd bin
Jabal  سyang mengajarkan sunnah-sunnah dan fikih
kepada mereka.' 16
P15F

16

Lihat: al-Wafa hal. 718-720, Hazal Habib ya Muhibb hal 254, dan Shahih
Sirah hal 407.

Majelis ke Tiga Puluh Sembilan:
Ampunan Nabi ج
Allah  ــmenyuruh kepada Nabi-Nya  جagar
memberi maaf kepada manusia, firman Allah ـ:

ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
ب ��فضوا م ِْن َح ْول ِك
ِ ﴿فبِما ر� ٍة مِن ا�ِ �ِ ت لهم ولو كنت �ظا غلِيظ القل
َْْ ْ ُْ َ ْ َ َْْ ْ َْ ُْ َ
[١٥٩ :فا�ف �ن ُهم َواستغ ِف ْر ل ُهم َوشاوِرهم ِ� ا�م ِر﴾ ]آل ﻋﻤﺮان

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu. (QS. Ali Imran :159)
Dan firman-Nya ـ:

َ

ْ ْ ُّ ُ َ َّ َّ

ْ َ ْ

ْ َْ

ُْ َ

[١٣ :﴾ ]اﳌﺎﺋﺪة١٣�ِسن
ِ ﴿فا�ف �ن ُهم َواصفح إِن ا� �ِب ال ُمح

), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka,
sesungguhya Allah menyukai orang-orang berbuat
baik. (QS. al-Maidah:13)
Maka Nabi  جmenyukai maaf dan cenderung kepada
pengampunan,
kecuali

sudah

dan

tidak

menjadi

memberikan
kemestian.

hukuman

Dan

cerita

pemberian ampuanan dalam sejarah Nabi  جsangat
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banyak. Di antaranya, pemberian ampunan terhadap
penduduk Makkah setelah penaklukan yang agung.
Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah س, ia berkata, 'Rasulullah  جmengutus satu
pasukan berkuda ke arah wilayah Najd, lalu datang
dengan seorang laki-laki dari bani Hanifah yang
bernama Tsumamah bin Utsal, pemimpin penduduk
Yamamah. Maka mereka mengingatnya di salah satu
tiang masjid. Rasulullah  جkeluar kepadanya seraya
berkata kepadanya, 'Apa yang ada di sisimu, wahai
Tsumamah? Ia menjawab, 'Aku mempunyai kebaikan,
wahai Muhammad. Jika engkau membunuh, engkau
membunuh
engkau

orang

yang

memberikan

mempunyai
nikmat,

darah,

berarti

jika

engkau

memberikan kepada orang yang bersyukur, jika
engkau menghendaki harta, maka mintalah niscaya
diberikan darinya apa yang engkau kehendaki.' lalu
Rasulullah

ج

meninggalkannya

hingga

keesokan

harinya, ia bertanya kepadanya, 'Apa yang ada di
sisimu wahai Tsumamah? Ia menjawab, 'Seperti yang
kukakatan

kepadamu.

Jika

engkau

membunuh,

engkau membunuh orang yang mempunyai darah,
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jika engkau memberikan nikmat, berarti engkau
memberikan kepada orang yang bersyukur, jika
engkau menghendaki harta, maka mintalah niscaya
diberikan darinya apa yang engkau kehendaki.' Lalu
Rasulullah

ج

meninggalkannya

hingga

keesokan

harinya, ia bertanya, ''Apa yang ada di sisimu wahai
Tsumamah? Ia menjawab, 'Seperti yang kukakatan
kepadamu. Jika engkau memberikan nikmat, berarti
engkau memberikan kepada orang yang bersyukur,
jika engkau membunuh, engkau membunuh orang
yang mempunyai darah, jika engkau menghendaki
harta, maka mintalah niscaya diberikan darinya apa
yang

engkau

kehendaki.'

Maka

Rasulullah

ج

bersabda, 'Lepaskanlah Tsumamah.' Lalu ia pergi ke
tempat di dekat masjid, lalu mandi, kemudian masuk
masjid seraya berkata, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada
Ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya selain
Allah ـ, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
hamba dan rasul-Nya. Wahai Muhammad, demi
Allah, tidak ada di muka bumi satu wajah yang lebih
kubenci selain wajahmu. Sungguh, kini wajahmu
menjadi wajah yang paling kucintai dari semua
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wajah. Demi Allah, tidak ada satu agama yang paling
kubenci

selain

agamamu,

maka

kini

agamamu

menjadi agama yang paling kucintai. Demi Allah,
tidak

ada

negara

yang

paling

kubenci

selain

negaramu, maka kini negaramu menjadi negara yang
paling kucintai. Dan sesungguhnya pasukanmu telah
menangkapku dan aku ingin melaksanakan umrah,
bagaimana

pendapatmu?

memberikan

kabar

Maka

gembira

Rasulullah
kepadanya

ج
dan

menyuruhnya melaksanakan umrah.
Maka tatkala ia datang ke kota Makkah, ada
yang bertanya, 'Apakah engkau telah menjadi shaba
(pengikut Muhammad  ?)جIa menjawab, 'Tidak, akan
tetapi aku telah masuk Islam bersama Rasulullah ج,
dan demi Allah ـ, tidak akan datang kepadamu satu
biji gandum dari Yamamah kecuali setelah mendapat
ijin dari Rasulullah ج.' Muttafaqun 'alaih.
Perhatikanlah, bagaimana pemberian maaf bisa
merubah

hati,

memutar

balikkan

keadaan,

menerangkan dada, menghapuskan kegelapan kufur
dan kesesatan syirik.

264

40 Majelis Bersama Rasulullah SAW

Di antara contoh ampunan Nabi ج, pemberian
ampunan kepada wanita Yahudi yang meletakkan
racun di daging kambing, ia memakannya namun
tidak menelannya. Kemudian Nabi  جmembunuhnya
setelah itu disebabkan terbunuhnya Bisyr bin Bara
bin Ma'rur  سyang memakannya lalu menelannya. Ia
pun wafat karena pengaruh racun, maka wanita itu
dibunuh karena terbunuhnya Bisyr  سsebagai hukum
qishash.
Di antara contoh pemberian ampunan Nabi ج,
terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir
س, sesungguhnya ia berperang bersama Nabi  جdi
arah Najd. Maka tatkala Rasulullah  جpulang, ia
pulang

bersamanya.

Kemudian

mereka

ingin

melakukan tidur siang di lembah yang terdapat
banyak pohon berduri besar. Rasulullah  جsinggah
dan mereka berpisah-pisah di pohon yang berduri
besar

dan

Rasulullah

berteduh
ج

dengan

istirahat

di

menggantungkan pedangnya.

dibawahnya.

bawah

pohon,

Dan
lalu
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Jabir

س

berkata,

'Kami

tertidur,

tiba-tiba

Rasulullah  جmemanggil kami, kami pun datang.
Ternyata di sisinya ada seorang arab badawi sedang
duduk. Rasulullah  جbersabda, 'Sesungguhnya orang
ini

telah

mengambil

pedangku,

sedangkan

aku

tertidur, saat aku terbangun, pedang terhunus itu ada
di tangannya, ia berkata kepadaku, 'Siapakah yang
menghalangi engkau dariku? Aku menjawab, 'Allah.'
Maka ia terduduk. Kemudian Rasulullah  جtidak
menghukumnya.' HR. al-Bukhari.

Majelis ke Empat Puluh:
Kasih Sayang Nabi (3)
Kasih sayang Nabi  جterhadap anak-anak:
Nabi  جadalah manusia yang paling menyayangi
anak kecil.

Dari Abu

Hurairah س,

ia

berkata,

'Rasulullah  جmengecup Hasan bin Ali س, sedangkan
di sisinya ada Aqra' bin Habis at-Tamimi  سsedang
duduk.

Aqra'

berkata,

'Sesungguhnya

aku

mempunyai sepuluh orang anak, aku tidak pernah
mengecup seorang pun dari mereka.' Rasulullah ج
memandang kepadanya, kemudian bersabda:

َ
َ َ
.["ﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﻻ ﻳُ ْﺮ َﺣ ُﻢ" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

"Barangsiapa yang tidak menyayangi niscaya tidak
disayangi." Muttafaqun 'alaih.

Dari 'Aisyah س, ia berkata, 'Datang orang-orang dari
arab badawi kepada Rasulullah ج, mereka berkata,
'Apakah kamu mengecup anak-anakmu? Mereka
menjawab, 'Ya. Mereka berkata, 'Sungguh kami –demi
Allah- tidak mengecup.' Rasulullah  جbersabda:
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َ َّ َ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
.[]ﻣﺘﻔ ٌﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"أو أم ِﻠﻚ ِإن ﺎﻛن اﷲ ﻧﺰع ِﻣﻨ�ﻢ الﺮﻤﺣﺔ

"Apakah aku memiliki jika Allah  ــmengambil sifat
kasih sayang dari hatimu?' Muttafaqun 'alaih.
Di dalam dua hadits ini merupakan penjelasan
keagungan kasih sayang nabi  جkepada anak-anak,
dan sesungguhnya mengecup anak kecil merupakan
cerminan kasih sayang. Dan dalam sabdanya ج:

َ
َ َ
.["ﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﻻ ﻳُ ْﺮ َﺣ ُﻢ" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

"Barangsiapa yang tidak menyayangi niscaya tidak
disayangi."

Merupakan dalil bahwa balasan itu sesuai amal
perbuatan. Barangsiapa yang menghalangi anakanak dari sifat kasih sayang, niscaya Allah ـــ
menghalanginya dari kasih sayang di hari kiamat.
Dan di antara gambaran kasih sayang Nabi ج
kepada

anak-anak,

sesungguhnya

ia

menemui

putranya Ibrahim, saat ia sakaratul maut, maka
Rasulullah  جmeneteskan air matanya dan bersabda:

َّ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ
َ
َّ َ
 َوﻻ �ﻘﻮل ِإﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﺮ ِﻲﺿ َر َّ�ﻨﺎ َو ِ�ﻧﺎ ﺑِ ِﻔ َﺮاﻗِﻚ ﻳَﺎ،ﺐ � َﺰن
 و ِ�ن اﻟﻘﻠ،" ِإن اﻟﻌ� ﺗﺪﻣﻊ
َ ُ ْ ُ َْ
.[ﻴﻢ ﻤﻟﺤ ُﺰوﻧﻮن" ]رواه اﺒﻟﺨﺎري
إِﺑﺮا ِﻫ
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"Sesungguhnya air mata menetes, hati berduka, kami
tidak mengucapkan kecuali apa yang menyenangkan
Rabb kami, dan sesungguhnya kami berduka cita
karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim.' HR. alBukhari.
Maka Nabi  جmemberikan kepada Rabb-Nya
haq pengabdian dalam sabar, ridha, berserah diri
perkara Allah ــ. Dan dia  جmemberikan kepada
putranya haq kasih sayang, meneteskan air mata,
dan duka cita karena berpisah, dan ini merupakan
kesempurnaan gambaran penghambaan.
Dan ketika cucunya (putra dari putrinya) wafat,
kedua matanya menangis, maka Sa'ad bin 'Ubadah س
bertanya, 'Apakah ini wahai Rasulullah?

Beliau

bersabda, '

َ َ الﺮ
َ ْ إ َّ� َﻬﺎ َر
ُ  َو� َّ� َﻤﺎ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ،اﷲ ﻲﻓ ﻗُﻠُﻮب ﻋﺒَﺎده
ُ  َﺟ َﻌﻠَ َﻬﺎ,ﻤﺣ ٌﺔ
ُّ اﷲ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِد ِه
"ﻤﺣﺎء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.[]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

"Sesungguhnya

ini

adalah

kasih

sayang

yang

diberikan Allah ـ
 ــdi hati hamba-hamba-Nya, dan
sungguh Allah  ـ ـmemberi rahmat kepada hambahamba-Nya yang penyayang.' Muttafaqun 'alaih.
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Di antara gambaran kasih sayang Nabi ج
kepada anak-anak, sesungguhnya beliau berkunjung
kepada anak kecil Yahudi yang sakit, yang melayani
beliau ج. Dia  جbersabda kepadanya, 'Ucapkanlah
Laailaahaillah.' Anak kecil itu memandang kepada
bapaknya, bapaknya berkata, 'Taatilah Abul Qasim
(Rasulullah )ج. Maka anak kecil itu mengucapkannya.
Nabi  جbersabda:

'Segala

puji

bagi

َ َّ
ُ ْ
َّ اﺬﻟي أ ْ� َﻘ َﺬ ُه ِﻣ َﻦ
.[ﺎر" ]رواه اﺒﻟﺨﺎري
اﻨﻟ
ِ ﷲ
ِ "اﺤﻟﻤﺪ
ِ
Allah

ـــــ

yang

telah

menyelamatkannya dari api neraka.' HR. al-Bukhari.
Di antaranya, sesungguhnya anak kecil Anas
bin Malik  سyang bernama 'Umair mempunyai
burung kecil, yang dia bermain dengannya. Lalu
burung itu mati, maka anak kecil itu bersedih. Maka
Nabi  جyang penuh kasih sayang pergi kepadanya,
mengunjungi

untuk

menghibur

kepadanya, beliau  جbersabda, "

dan

bercanda

َ
ُ ْ اﻨﻟ َﻐ
ُّ ﻳَﺎ أﺑَﺎ ُ� َﻤ ْ�! َﻣﺎ َ� َﻌ َﻞ
.[�" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ٍ
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"Wahai Abu Umair, apakah yang dilakukan oleh
Nughair.' Muttafaqun 'alaih.
Dari Abdullah bin Syaddad, dari bapaknya, ia
berkata, 'Rasulullah  جkeluar kepada kami di salah
satu

shalatku

di

waktu

isya,

dan

beliau

ج

mengangkat Hasan atau Husain. Rasulullah  جmaju,
lalu

meletakkannya,

kemudian

membaca

takbir

untuk shalat. Maka dia  جsujud dalam shalatnya satu
sujud yang sangat lama. Syaddad  سmengangkat
kepalanya, ternyata anak kecil itu berada di atas
punggung Rasulullah ج. Maka ketika Rasulullah ج
menyelesaikan
'Wahai

shalatnya,

Rasulullah,

orang-orang

bertanya,

sesungguhnya

engkau

melaksanakan sujud di dalam shalatmu satu sujud
yang sangat lama, sehingga kami mengira bahwa
telah terjadi satu peristiwa atau diturunkan wahyu
kepadamu. Beliau bersabda:

َََ ْ
َ َ
ُّ ُ
َ َ
ُ
ِّ ﺖ أَ ْن أُ َﻋ
ْ َّ
ُ ﻜﺮ ْﻫ
َ ِ ﺠﻠَ ُﻪ َﺣ َّﻰﺘ َ� ْﻘ
ﻲﻀ
,ﻞﻛ ذلﻚ ل ْﻢ ﻳ� ْﻦ
ِ
ِ  ﻓ,�ِ وﻟ�ﻦ اﺑ ِ� ارﺤﺗﻠ
َ َﺣ
.[�ﺎﺟﺘَﻪ" ]رواه اﻟنﺴﺎﻲﺋ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

"Semua itu tidak pernah terjadi, akan tetapi anakku

(cucuku) telah menunggangku, maka aku tidak suka
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menyegerakannya sebelum dia selesai menunaikan
hajatnya." HR. an-Nasai dan dishahihkan oleh alAlbani.
Di antara kasih sayang Nabi  جkepada anak
kecil,

beliau berkunjung kepada kaum anshar,

memberi salam kepada anak kecil dari mereka dan
mengusap

kepala

mereka.

(HR.

an-Nasa`i

dan

dishahihkan oleh syaikh Albani).
Di antara kasih sayangnya  جkepada anak
kecil, sesungguhnya anak kecil dibawa kepadanya,
lalu dia  جmemberikan berkah kepada mereka dan
mentahnik mereka. (HR. Muslim).
Dan pengertian memberi berkah: mengusap
mereka

dengan

tangannya

yang

mulia

dan

mendoakan mereka.
Nabi

pernah

ج

shalat

sambil

membawa

Umamah binti Zainab, apabila dia  جsujud ia
meletakkannya

dan

apabila

berdiri

ia

mengangkatnya.
Maka

semoga

rahmat

Rabb-ku

dan

kesejahteraannya tetap tercurah kepada Nabi yang
mulia lagi penyayang ini.

Majelis ke Empat Puluh Satu:
Kasih Sayang Nabi (4)
Kasih sayang Nabi  جkepada pelayan dan
budak:
Sungguh pembantu dan budak sebelum masa

Islam tidak mempunyai hak dan kemuliaan. Maka
tatkala Allah  ــmemuliakan dunia dengan risalah
Islam, Nabi  جmengangkat kezaliman dari mereka,
dan

menentapkan

hak-hak

bagi

mereka

dan

mengancam orang yang menganiaya mereka, atau
merendahkan

mereka,

atau

mengutuk

mereka

dengan ancaman siksa yang pedih.
Dari Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, 'Aku
melihat Abu Dzarr  سdan atasnya adalah pakaian dan
atas budaknya pakaian yang serupa, maksudnya ia
memakai seperti yang dipakai budaknya. Ia berkata,
'Aku bertanya kepadanya tentang hal itu, maka ia
menyebutkan bahwa ia pernah mencela seorang lakilaki di masa Rasulullah ج, maka mencelanya dengan
ibunya. Laki-laki itu datang kepada Nabi ج, lalu
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menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Nabi ج
bersabda:

َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ ٌ ْ َ َّ
َ ُ
 � َﻤ ْﻦ,ﺖ أﻳْ ِﺪﻳ� ْﻢ
 ﺟﻌﻠﻬﻢ اﷲ ﺤﺗ,ِإﻧﻚ ام ُﺮؤ ِ�ﻴﻚ ﺟﺎ ِﻫ ِﻠﻴﺔ؛ إﺧﻮاﻧ�ﻢ ﺧﻮﻟ�ﻢ
َ ْﻮه َﺤﺗ
ْ  َو َﻻ ﺗُ�ﻠِّ ُﻔ, َو ْﻴﻟُﻠْب ْﺴﻪ م َّﻤﺎ ﻳَﻠْبَﺲ, ﻓَﻠْﻴُ ْﻄﻌ ْﻤ ُﻪ م َّﻤﺎ ﻳَﺄ ْ ُ�ﻞ،ﺖ ﻳَ َﺪﻳْﻪ
ُ َﺎﻛ َن أَ ُﺧ
ﻮﻫﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ
َ
َْ
ُ
ٌ
[ ﻓﺄ ِ�ﻴﻨُﻮﻫ ْﻢ َﻋﻠﻴْ ِﻪ" ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ، ﻓ ِﺈن ﻠﻛﻔﺘُ ُﻤﻮﻫ ْﻢ,َﻣﺎ �ﻐ ِﻠﺒُ ُﻬ ْﻢ

"Sesungguhnya padamu ada sifat jahiliyah, saudarasaudaramu
menjadikan

adalah

budak-budakmu.

mereka

barangsiapa yang

di

bawah

Allah

ــــ

kakimu.

Maka

saudaranya berada di bawah

kedua kakinya, maka hendaklah ia memberi makan
kepadanya apa yang dia makan, memberi pakaian
dari apa yang dia pakai, dan janganlah memberi tugas
di luar kemampuannya, maka jika kamu menugaskan
mereka maka tolonglah mereka atasnya." Muttafaqun
'alaih.
Perhatikanlah,

bagaimana

Nabi

ج

menempatkan pembantu seperti saudara, supaya
menetap di hati seorang muslim bahwa apabila ia
menganiaya

pembantu

ini

atau

berbuat

jahat

kepadanya, atau memakan hartanya, sesungguhnya
ia seperti orang yang melakukan hal itu terhadap
saudaranya.

Kemudian

Nabi

ج

menyuruh
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bersungguh-sungguh berbuat baik dan kasih sayang
kepada mereka, memuliakan, memberi makan dan
pakaian kepada mereka dari jenis yang dia pakai dan
dia makan. Karena alasan itulah Abu Dzarr س
memberi pakaian kepada pembantunya dari jenis
yang dia pakai. Dalam hadits ini pula Nabi ج
melarang menugaskan pembantu dengan tugas yang
dia

tidak

memberikan

mampu

melakukannya.

keringanan

terhadap

Ini

meliputi

mereka

dan

memberikan kepada mereka waktu istirahat yang
cukup untuk mereka.
Dari Abu Mas'ud an-Anshar س, ia berkata, 'Aku
pernah memukul budakku dengan cambuk, lalu aku
mendengar suara dari belakangku, 'Ketahuilah, wahai
Abu Mas'ud.' Maka aku tidak memahami suara itu
karena marah. Ia berkata, 'Maka tatkala dia sudah
dekat dariku, ternyata dia adalah Rasulullah ج.
Ternyata beliau  جbersabda, 'Ketahuilah, wahai Abu
Mas'ud.' Ia berkata, 'Maka aku melemparkan cambuk
dari tanganku.' Beliau  جbersabda, "Ketahuilah, wahai
Abu Mas'ud,

sesungguhnya Allah  ــlebih mampu
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terhadapmu darimu atas budak ini.' Aku berkata, 'Aku
tidak pernah memukul budak lagi untuk selamanya."
Dan dalam satu riwayat: aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, Dia merdeka karena Allah ـ. Rasulullah
bersabda:

'Adapun

jika

engkau

tidak

melakukannya,

niscaya

api

neraka

akan

ج

menyentuhmu.' (HR. Muslim).
Nabi  جbersabda:

ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ً ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ﺎرﺗﻪ أن �ﻌ ِﺘﻘﻪ" ]رواه أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ
 ﻓﻜﻔ،ﻣﻦ ﻟﻄﻢ مﻤﻠﻮ� ﻪﻟ أو ﺮﺿ�ﻪ
ُّ
.[�اﻷﺒﻟﺎ

"Barangsiapa
budaknya,

yang

maka

menempeleng

atau

penebusnya

memukul
adalah

memerdekakannya.'HR. Abu Daud dan dishahihkan
oleh Syaikh al-Albani.
Nabi  جadalah orang yang membebaskan orangorang yang lemah, memerdekakan budak, bersifat
adil terhadap pembantu, berdiri di barisan orang
yang terluka hatinya, maka tertambal luka mereka,
dan menyegarkan hati dan sanubari mereka.
Dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqrib, ia
berkata, 'Aku pernah menempeleng budak kami,
maka bapakku memanggil dia dan aku seraya
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berkata,

'Lakukan

qishash

darinya,

maka

sesungguhnya kami –wahai sekalian bani Muqrinkami berjumlah tujuh orang di masa Nabi ج, dan
kami hanya mempunyai seorang pembantu. Maka
seseorang

dari

kami

menempelengnya.

Maka

Rasulullah  جbersabda, 'Merdekakanlah dia.' Mereka
berkata, 'Kami tidak mempunyai pembantu selain
dia.' Ia  جbersabda, 'Maka hendaklah ia melayani
mereka

sampai

mereka

sudah

mereka
merasa

merasa
cukup,

cukup,
maka

apabila

hendaklah

mereka memerdekakannya."HR. Muslim.
Inilah
pendiriannya

dia

Muhammad

bersama

pelayan

ج,
dan

dan

inilah

budak.

Di

manakah orang-orang yang menyerukan kebebasan
manusia dari pendirian ini?
Perhatikanlah contoh sikap dalam perilaku
Nabi  جterhadap pembantu. Sungguh Anas bin Malik
 سberkata, 'Aku melayani Rasulullah  جselama
sepuluh tahun, demi Allah, dia  جtidak pernah
mengatakan cih, tidak pernah mengatakan sesuatu
yang kulakukan: kenapa engkau melakukannya?,
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dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak
kulakukan: kenapa engkau tidak melakukan seperti
ini? (muttafaqun alaih).
Dan dalam riwayat Muslim: 'Dan dia  جtidak
mencela sesuatu atasku.' HR. Muslim.
Dan Rasulullah  جberkata kepada pembantu:
'Apakah

engkau

membutuhkan

sesuatu?'

(HR.

Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).
Dari

Anas

bin

Malik

س,

ia

berkata,

'Sesungguhnya seorang budak wanita mengambil
tangan Rasulullah ج, maka dia  جtidak menarik
tangannya

dari tangannya ia sehingga ia pergi

dengannya  جdi tempat yang dia kehendaki dari kota
Madinah untuk menunaikan hajatnya. HR. Ahmad
dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Majelis ke Empat Puluh Dua:
Kemurahan Nabi ج
Adapun
menyamainya

sifat
ج

pemurah,

pada

maka

tidak

ada

yang

mulia

ini.

akhlak

Kemurahannya meliputi semua tingkatan pemurah,
yang

tertinggi

adalah

pemurah

dengan

jiwa

fi

sabilillah, seperti dikatakan:
Pemurah dengan jiwa, jika kikir orang yang kikir
dengannya
Dan pemurah dengan jiwa adalah puncak sifat
pemurah
Nabi

ج

berkorban

dengan

jiwanya

dalam

berjihad melawan musuh-musuh Allah ـ ـ. Dia ج
adalah orang yang paling dekat dari musuh dalam
peperangan,

dan

para

pemberani

yang

mendampinginya atau berdiri di sampignya.
Dan

Nabi

ج

menyumbangkan

ilmunya,

mengajari para sahabatnya dari ilmu yang diajarkan
Allah  ـــkepadanya, bersemangat mengajarkan
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kebaikan kepada mereka, dan kasih sayang kepada
mereka dalam mengajar, serta dia  جbersabda:

َ إ َّن
ُ
ً ِّ َ َوﻟَ� ْﻦ َ� َﻌﺜَ� ُﻣ َﻌﻠِّ ًﻤﺎ ُﻣي،اﷲ ل َ ْﻢ َ�ﺒْ َﻌﺜْ� ُﻣ َﻌ ّﻨﺘًﺎ َو َﻻ ُﻣ َﺘ َﻌﻨِّﺘًﺎ
.[مﺴﻠﻢ
ﺮﺴا" ]رواه
ِ
ِ
ِ
ِ

"Sesungguhnya Allah  ــtidak mengutusku sebagai
orang

yang

memberatkan

dan

tidak

pula

memaksakan, akan tetapi dia  ــmengutusku sebagai
guru yang memudahkan.' HR. Muslim.
Dia  جbersabda:

َ

َ

ُ ُ ِّ ُ
ُ َ َ َّ
َ � ْﻢ ﺑ َﻤ ْ�ﻟَ ِﺔ
ُّ � ْﻢ" ]رواه أﻤﺣﺪ وأﺑﻮداود وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟ
.[�ﺎ
اﺪﻟ أﻋﻠﻤ
إِﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻟ
ِ ِ الﻮ
ِ
ِ

"Sesungguhnya aku bagimu menempati bapak, aku

mengajarimu." (HR. Ahmad dan Abu Daud dan
dihasankan oleh Syaikh al-AlBani.
Apabila ada yang bertanya kepadanya tentang
satu

hukum,

terkadang

beliau

menambah

jawabannya, dan ini termasuk pemurah dalam ilmu.
Sebagian dari mereka bertanya kepadanya  جtentang
bersuci dengan air laut, maka Nabi  جmenjawab:

ُ َ ُ ُ َّ َ ُ
َ ُّ
ُ ُ َ ُّ ْ ﺎؤ ُه
ُ
.[ن
"ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮر ﻣ
ِ
ِ اﺤﻟﻞ ِﻣﻴتﺘﻪ" ]رواه أﻤﺣﺪ وأﺻﺤﺎب الﺴ

"Ia, suci airnya, halal bangkainya." HR. Ahmad dan
ashhabus sunan).
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Adapun sifat pemurahnya dengan waktu dan
lapangnya di jalan menunaikan kebutuhan manusia
dan berusaha dalam kebaikan mereka, maka dia
adalah manusia paling pemurah dalam bidang ini.
dan cukuplah sebagai contoh bahwa seorang budak
wanita

mengambil tangan Rasulullah ج, maka ia

pergi dengannya  جdi tempat yang dia kehendaki dari
kota Madinah untuk menunaikan hajatnya. HR.
Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
Dan menunjukkan keagungan pemurah Nabi ج,
hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah س,
ia berkata, 'Rasulullah  جtidak pernah diminta
sesuatu lalu dia  جmenjawab 'Tidak.' (HR, Muttafaqun
'alaih).
Dari Anas س, ia berkata, 'Rasulullah  جtidak
pernah diminta sesuatu atas Islam kecuali dia ج
memberikannya. Ia berkata, 'Datang seorang laki-laki
kepadanya,

lalu

dia

ج

memberikan

kepadanya

kambing di antara dua gunung. Lalu ia pulang
kepada kaumnya seraya berkata, 'Wahai kaumku,
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masuk

islamlah,

sesungguhnya

Muhammad

س

memberi satu pemberian yang tidak takut terhadap
fakir." HR. Muslim.
Anas  سberkata, 'Sungguh seorang laki-laki
masuk Islam tidak menghendaki sesuatu kecuali
dunia, maka tidak sampai sore hari sehingga Islam
lebih dicintainya daripada dunia dan segala isinya.
Dan Rasulullah  جpernah memberikan kepada
Shafwan bin Umayyah

tiga ratus (300) ekor unta

setelah perang Hunain, ia berkata, 'Demi Allah,
Rasulullah  جtelah memberikan kepadaku apa yang
dia berikan, dan sesungguhnya dia adalah manusia
yang paling kubenci, maka senantiasa ia memberiku
sehingga ia menjadi manusia yang paling kucintai.
(HR, Muslim).
Dari Ibnu Abbas س, ia berkata, 'Rasulullah ج
adalah

manusia

yang

paling

pemurah

dengan

kebaikan, dan dia  جpaling pemurah di bulan
Ramadhan, saat Jibril  سbertemu dengannya, tadarus
al-Qur`an kepadanya. Sungguh Rasulullah  جlebih
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pemurah dengan kebaikan dari pada angin kencang.'
Muttafaqun 'alaih.
Dari Jubair bin Muth'im س, ia berkata, 'Ketika
Rasulullah  جbersama manusia pulang dari Hunain,
orang-orang badawi bergantung dengannya, meminta
kepadanya hingga memaksanya kepada samurah, ia
menarik selendangnya. Maka Rasulullah  جberhenti
seraya

berkata,

'Kembalikannya

kepadaku

selendangku, demi Allah  ـjika aku mempunyai unta
sejumlah pohon berduri ini niscaya aku membaginya
di antaramu, kemudian kamu tidak mendapatkan
aku sebagai orang yang kikir, tidak pembohong dan
tidak penakut.' HR. al-Bukhari.
Pemurah adalah budi pekerti Nabi kita  جsejak
sebelum menjadi nabi. Sesungguhnya saat turun
malaikat kepadanya di goa hira dan dia  جdatang
kepada Khadijah radhiyallahu 'anha sambil gemetar,
ia berkata kepadanya ج, 'Sekali-kali tidak, demi Allah,
Allah  ــtidak menghinakan engkau, sesungguhnya
engkau menyambung tali silaturrahim, memikul yang
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susah, mengusahakan yang tidak ada usaha, dan
menolong di atas kebenaran."
Anas  سberkata, 'Nabi  جtidak meninggalkan
sesuatu untuk besok hari.' HR. at-Tirmidzi dan
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
Dan dari Abu Sa'id al-Khudri س, ia berkata,
'Orang-orang dari kalangan Anshar meminta kepada
Rasulullah ج, lalu dia  جmemberikan kepada mereka
apa yang mereka minta. Kemudian mereka meminta
lagi kepadanya, dia pun memberi kepada mereka apa
yang mereka minta. Kemudian mereka meminta lagi
kepadanya, lalu dia  جmemberikan kepada mereka
apa yang mereka minta, hingga apabila sudah habis
apa yang ada di sisinya, ia bersabda, '

ْ
ْ ُ ُ
ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ
َ
ُ  َو َﻣ ْﻦ � َ ْﺴﺘَ ْﻌﻔ ْﻒ ﻳُﻌ ّﻔ ُﻪ,� ْﻢ
 َو َﻣ ْﻦ � َ ْﺴﺘَﻐ ِﻦ،اﷲ
"ﻣﺎ ﻳَ�ﻮن ِﻋﻨ ِﺪي ﻓﻠﻦ أد ِﺧﺮه �ﻨ
ِ
ِ
ْ َّ  َو َﻣ ْﻦ َ�ﺘَ َﺼ،اﷲ
ْ ِّ ﺮﺒ ﻳُ َﺼ
ُ ُ� ْﻐﻨﻪ
َُ �
ٌ ْ ﻄﺎء ُﻫ َﻮ َﺧ
ُ ﺮﺒ ُه
َﻪﻟ َوأَ ْو َﺳ ُﻊ ِﻣﻦ
ً  َو َﻣﺎ أُ ْﻋﻄ َﻲ أَ َﺣ ٌﺪ َﻋ،اﷲ
ِِ
ِ
ْ َّ
ْ ُ
ُّ ُ
.[ن
ِ ﺮﺒ" ]رواه أﺻﺤﺎب الﺴ
ِ الﺼ

"Apa yang ada di sisiku, maka aku tidak akan

menyimpangnya darimu, barangsiapa yang bersifat
iffah niscaya Allah  ــmemberi sifat iffah kepadanya,
barangsiapa yang merasa cukup niscaya Allah ـ
ــ
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mengkayakannya, barangsiapa yang berusaha sabar
niscaya Allah  ــmemberikan kesabaran kepadanya,
dan

tidak

ada

seseorang

yang

diberikan

satu

pemberian yang lebih baik baginya dan lebih luas dari
pada sifat sabar.' HR. Ashhabus Sunan.
__o0o__

