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KAJIAN RUTIN – PCM PEDAN 
 

PENGHALANG HIDAYAH 
 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, 
tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui 
orang-orang yang mau menerima petunjuk. {Surat Al Qashshas (28) ayat:56}. 
 
Inilah Penghalang Hidayah : 

 
1.   Lemahnya ilmu 
 
Firman Allah : 

ُهْم َطآئَِفــٌة لَّيتَـَفقُهــوْ  ُْؤِمنُـــْوَن لِيَـْنِفــُرْوا َكآفـــًة، فـَلَــْوَال  نـََفــَر ِمــْن ُكــّل ِفْرقَــٍة ّمــنـْ
ــا َكــاَن اْمل ا ِىف َو َم

 122:التوبة. قـَْوَمُهْم  ِاَذا َرَجُعْوآ اِلَْيِهْم َلَعلُهْم َحيَْذُرْونَ الّدْيِن َو لِيُـْنِذُرْوا 
Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri.  
[QS. At-Taubah (9): 122] 

 

ُر اَْم َهْل َتْسَتِوى الظُلمتُ    16:الرعد. َو النـْورُ  ُقْل َهْل َيْسَتِوى ْاَالْعمى َو اْلَبِصيـْ
Katakanlah (wahai Muhammad) : "Adakah sama orang yang buta dan orang yang bisa 
melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang ?". [QS. Ar-Ra'du (13): 16] 

  24:هود. السِمْيِع، َهْل َيْسَتِويِن َمَثالً َمَثُل اْلَفرِيـَْقْنيِ َكْاَالْعمى َوْاَالَصّم َو اْلَبِصْريِ َو 
Perbandingan kedua golongan (orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman) itu 
seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. 
Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya ?. [QS. Hud (11) : 24] 
 

َا يـََتذَكُر . ُقْل َهْل َيْسَتِوى الِذْيَن يـَْعَلُمْوَن َو الِذْيَن َال يـَْعَلُمْونَ  9:الزمر. اُوُلوا ْاالَْلَبابِ ِامن  
Katakanlah (hai Muhammad) : "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran". [QS. Az-Zumar (39) : 9] 

 
طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكّل ُمْسِلمٍ : ُسْوُل اِهللا صَقاَل رَ : َعْن اََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ   

Dari Anas bin Malik, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib bagi 
setiap muslim, 
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2.  Tidak mau mengamalkan ilmunya

َك
ـبَُر َمْقت
ـًا ِعْن
َد هللاِ اَْن  ?

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa
kerjakan. [Ash-Shaff (61) : 2 -

 

 

 

 Ilmu tanpa amal adalah ibarat pohon
"ILMU tanpa amal: “GILA”  

 
Apa gunanya sekiranya kita belajar dan mempunyai banyak ilmu tentang 
tidak mengamalkannya. Tetapi disini kita 
agama yang menghargai ilmu pengetahuan.
Jika kita membaca kitab seratus tahun dan mengumpul seribu kitab
kita bersedia untuk mendapat rahmat Allah melainkan dengan amalan.” (Al
 
Sabda Nabi SAW : Artinya : “Sebaik
walaupun sedikit” (Muttafaq ‘alaihi , dari Aisyah)

Apabila kita sudah mencari ilmu, terus mempunyai ilmu, maka amalkanlah dengan cara 
mengajarkan lagi kepada orang lain, minimal kepada keluarga

 
3.  Hasud (dengki) dan Sombong
 

 
 

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat 
bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bershabar dan bertaqwa, niscaya tipu 
daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah 
mengetahui segala apa yang mereka kerjakan

Dari Zubair RA, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Akan menjalar 
kepadamu penyakitnya ummat

arno 

d 

Tidak mau mengamalkan ilmunya 

?.َما $َ تَـْفَعلُ
ـْونَ يـاَيـُّھَا الََّذيـَْن اَمنُْوا ِلَم تَـقُْولُـْوَن 
 3-2:الصف. تَـقُْولُـْوا َما $َ تَـْفَعلُـْونَ 

orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu 

- 3] 

ibarat pohon yang tidak berbuah. 
 dan  AMAL tanpa ilmu: SIA-SIA.” (Al-Ghazali)

Apa gunanya sekiranya kita belajar dan mempunyai banyak ilmu tentang apa
alkannya. Tetapi disini kita perlu terus menuntut ilmu, kare

agama yang menghargai ilmu pengetahuan. 
membaca kitab seratus tahun dan mengumpul seribu kitab, ia tidak

kita bersedia untuk mendapat rahmat Allah melainkan dengan amalan.” (Al-Ghazali)

“Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang terus 
(Muttafaq ‘alaihi , dari Aisyah)  

ah mencari ilmu, terus mempunyai ilmu, maka amalkanlah dengan cara 
mengajarkan lagi kepada orang lain, minimal kepada keluarga 

dan Sombong 

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat 
bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bershabar dan bertaqwa, niscaya tipu 
daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah 
mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. [QS. Ali 'Imran (3): 120] 

a berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Akan menjalar 
kepadamu penyakitnya ummat-ummat sebelummu, yaitu dengki dan kebencian yang sangat. 
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يـاَيـُّھَا الََّذيـَْن اَمنُْوا ِلَم تَـقُْولُـْوَن 
تَـقُْولُـْوا َما $َ تَـْفَعلُـْونَ 

orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? 
yang tiada kamu 

Ghazali) 

apa-apa pun tetapi 
ena Islam adalah 

tidak menjadikan diri 
Ghazali) 

terus – menerus 

ah mencari ilmu, terus mempunyai ilmu, maka amalkanlah dengan cara 

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat 
bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bershabar dan bertaqwa, niscaya tipu 
daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah 

a berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Akan menjalar 
ummat sebelummu, yaitu dengki dan kebencian yang sangat. 



 

Kajian rutin PCM Pedan –Ust Agus suka

http://pcmpedan.muhammadiyah.or.id

 

Dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur. Adapun saya tidak mengatakan mencukur 
rambut, tetapi mencukur agama”. 
dalam Targhib wat Tarhib juz 3, hal. 548]

 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
orang yang sombong lagi membanggakan diri.

 

 

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk
buruk suara ialah suara keledai.
 

 
4. Takut Kehilangan Jabatan 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 
lalim dan amat bodoh,(Surat Al Ahzab 
 

 

5.  Mengutamakan Hawa Nafsu

 
 

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, 
dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu
pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah 
yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran? (QS. Al Jatsiyah 

arno 

d 

Dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur. Adapun saya tidak mengatakan mencukur 
r agama”. [HR. Al-Bazzar dengan sanad yang baik, dan Baihaqi, 

dalam Targhib wat Tarhib juz 3, hal. 548] 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. Lukman (31) :18) 

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk
buruk suara ialah suara keledai. (QS. Lukman (31) :19) 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

dan amat bodoh,(Surat Al Ahzab (33) :72.) 

Mengutamakan Hawa Nafsu 

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, 
dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati 
pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah 

emberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran? (QS. Al Jatsiyah (45): 23) 
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Dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur. Adapun saya tidak mengatakan mencukur 
Bazzar dengan sanad yang baik, dan Baihaqi, 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 
menyukai orang-

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, 
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, 
Nya dan Allah telah mengunci mati 

pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah 
emberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa 
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6. Lebih Mengutamakan Keluarga dan Kerabatnya

 
 

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan 
rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan 
Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan
keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang
Taubah (9) : 24) 

 
7. Fanatisme Kesukuan dan Kebangsaan
 

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan m
sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka 
menjawab: "Adalah kami orang
berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah
orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk
(QS. An Nisa(4) : 97) 
 
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki
perempuan dan menjadikan kamu 
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa di antara kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” (Surat Al Hujur

 

8. Takut Meninggalkan Adat Nenek Moyangnya

 
 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka 
menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) 
nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" 
(Surat  Al Baqarah (2) :170.) 

arno 

d 

6. Lebih Mengutamakan Keluarga dan Kerabatnya 

bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum 
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan 

rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan 
Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah m

Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (QS. At 

7. Fanatisme Kesukuan dan Kebangsaan / menutup diri / tidak mau silaturrahim

orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan m
sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka 
menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat 
berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang
orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa di antara kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

(Surat Al Hujurat (49) :13.) 

8. Takut Meninggalkan Adat Nenek Moyangnya 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka 
menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) 

mi". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" 
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istri, kaum keluargamu, 
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan 

rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan 
Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 

orang fasik. (QS. At 

/ menutup diri / tidak mau silaturrahim 

orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri 
sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka 

orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat 
di bumi itu?". Orang-

buruk tempat kembali,  

laki dan seorang 
suku supaya kamu saling 

kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa di antara kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka 
menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) 

mi". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?"   
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Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang 
mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak
bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang 
mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa
mendapat petunjuk? (QS. Al Maidah

 
9.  Enggan Mengikuti Islam Karena Telah Dianut Oleh Musuhnya

Mereka ini tidak mau mengakui Kebenaran Islam, karena telah dianut oleh orang lain yang 

mendahului masuk Islam. Pada hal bagi siapa yang mencari agama lain selain Islam tidak 

akan diterima. 

Firman Allah Subhaana Wa Ta’ala :

 
 

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali
(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 
(Ali Imran (3) :85.) 

 

10.  Lebih Mengutamakan Sahabat dan Teman

 

Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: 
Aduhai kiranya (dulu) aku meng
 

 

arno 

d 

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan 
mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak
bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang 
mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tida
mendapat petunjuk? (QS. Al Maidah (5) : 104) 

Enggan Mengikuti Islam Karena Telah Dianut Oleh Musuhnya 

Mereka ini tidak mau mengakui Kebenaran Islam, karena telah dianut oleh orang lain yang 

Pada hal bagi siapa yang mencari agama lain selain Islam tidak 

Firman Allah Subhaana Wa Ta’ala : 

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Lebih Mengutamakan Sahabat dan Teman 

Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: 
Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. (Al Furqan
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diturunkan Allah dan 
mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-
bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang 

apa dan tidak (pula) 

Mereka ini tidak mau mengakui Kebenaran Islam, karena telah dianut oleh orang lain yang 

Pada hal bagi siapa yang mencari agama lain selain Islam tidak 

kali tidaklah akan diterima 
orang yang rugi. 

Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: 
sama Rasul. (Al Furqan (25) ayat:27) 
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Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab 
(ku). (Al Furqan (25) ayat : 28)

 

 
 

Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang 
kepadaku. Dan adalah syaitan 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

Jawaban 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang

Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar

beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada 

mereka, dan tidak mereka bersedih hati.

Ayat itu tidak dinasakh, karena tidak ada masalah d

kesimpulan mereka yang menyimpangkan makna dan pengertian ayat ini. Ayat ini tidak pernah 

menyatakan bahwa agama selain Islam itu benar dan pemeluknya akan masuk surga. Sama sekali 

tidak. Hanya mereka yang ada pen

menyelewengkan ayat tersebut untuk membenarkan paham pluralisme bejatnya.

Memang sekilas ayat ini mudah sekali diselewengkanbahwa agama selain Islam itu seolah

benar, namun siapapun yang memahami

arno 

d 

Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab 
8) 

Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang 
kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. (Al Furqan (25) ayat:

 

INSYA ALLAH BERMANFAAT 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 

orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang

di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan 

beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada 

mereka, dan tidak mereka bersedih hati. 

Ayat itu tidak dinasakh, karena tidak ada masalah dengan ayat ini. Yang perlu dinasakh adalah 

kesimpulan mereka yang menyimpangkan makna dan pengertian ayat ini. Ayat ini tidak pernah 

menyatakan bahwa agama selain Islam itu benar dan pemeluknya akan masuk surga. Sama sekali 

tidak. Hanya mereka yang ada penyakit di dalam hatinya saja yang masih saja sampai hati 

menyelewengkan ayat tersebut untuk membenarkan paham pluralisme bejatnya. 

Memang sekilas ayat ini mudah sekali diselewengkanbahwa agama selain Islam itu seolah

benar, namun siapapun yang memahami esensi ajaran Islam pasti tahu bahwa ayat ini diturunkan 

6 

Page 6 

Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab 

Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang 
Al Furqan (25) ayat: 29) 

orang Nasrani dan orang-orang 

benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan 

beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada 

engan ayat ini. Yang perlu dinasakh adalah 

kesimpulan mereka yang menyimpangkan makna dan pengertian ayat ini. Ayat ini tidak pernah 

menyatakan bahwa agama selain Islam itu benar dan pemeluknya akan masuk surga. Sama sekali 

yakit di dalam hatinya saja yang masih saja sampai hati 

 

Memang sekilas ayat ini mudah sekali diselewengkanbahwa agama selain Islam itu seolah-olah 

esensi ajaran Islam pasti tahu bahwa ayat ini diturunkan 
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tidak dengan maksud untuk menetapkan bahwa agama-agama itu benar. Maksud ayat ini ingin 

mengatakan bahwa meski seseorang itu dulunya pemeluk Yahudi, Nasrani atau Shabiin, namun 

beriman kepada Allah dan beramal shaleh, mereka memang akan masuk surga. Tetapi apa yang 

dimaksud dengan beriman kepada Allah dan beramal shaleh? 

Sebenarnya beriman kepada Allah dan beramal shaleh itu adalah masuk Islam. Mana mungkin 

orang Yahudi disebut beriman kepada Allah? Sedangkan sepanjang surat Al-Baqarah kita 

menemukan kutukan yang Allah lontarkan kepada Yahudi. 

Tidak mungkin ada orang yang memeluk Yahudi sambil beriman kepada Allah. Sebab makna 

iman itu bukan sekedar percaya adanya Allah. Kalau hanya sekedar percaya adanya Allah, Abu 

Jahal cs pun juga percaya bahwa Allah itu ada. Makna beriman kepada Allah adalah 

mentaatinya, mengikuti petunjuk nabi-Nya, Muhammad SAW serta melaksanakan semua 

perintah-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. 

Sedangkan orang-orang Yahudi itu, jangankan menjalankan kitab suci Al-Quran, lha wong kitab 

suci yang diturunkan kepada mereka sendiri pun diinjak-injaknya. Mana ada orang beriman tapi 

menginjak-injak kitab suci. 

Dan hal yang sama juga berlaku buat agama lainnya, baik Nasrani, Majusi, Musyrikin atau 

Shabiiin. 

Jadi makna ayat itu adalah meski dulunya Yahudi, tapi bila kemudian masuk Islam, maka akan 

masuk surga. Begitu juga meski dulunya Nasrani atau Shabiiin, kemudian masuk Islam, maka 

mereka bisa masuk surga. 

Ayat ini sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani dan Shabiin itu akan masuk 

surga. Sama sekali bukan dan jauh sekali dari intisari dakwah Rasulullah SAW. Kalau memang 

mereka bisa selamat dan masuk surga dalam agama lamanya, buat apa nabi SAW meminta 

Kaisar Heraclius, Kisra dan penguasa dunia saat itu untuk masuk Islam? Buat apa beliau 

menangis memohon kepada Abu Thalib untuk mengucapkan syahadatain? Buat apa penyiksaan 

dan perang bertahun-tahun itu? 

Bandingkan dengan Ayat yang Lafadznya Mirip 

Sebenarnya kalau ketika membandingkan ayat itu ada baiknya dengan ayat yang lafadznya mirip 

dan mendekati. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-

orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memisahkan di antara 

mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. 

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa umat Islam, Yahudi, Shabiin, Nasrani, Majusi dan orang 

musyrik memang sama-sama menjalankan agama masing-masing. Akan tetapi semuanya tidak 

sama di sisi Allah, sebab nanti di akhirat Allah akan memisahkan mana agama yang diterima-

Nya, yaitu Islam, dan mana agama yang ditolaknya, yaitu selain Islam. 
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Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah 

diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara 

mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat 

hisab-Nya.  

Bila ayat itu dipahami bahwa semua agama adalah benar dan pasti pemeluknya mendapat pahala, 

maka pemahaman sesat seperti itu bertabrakan dengan sekian banyak ayat dan hadits lainnya. 

Misalnya: 

a. Agama lain selain Islam tidak akan diterima dan rugi 

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

daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.. 

b. Al-Quran Al-Karim secara tegas menyatakan bahwa Nasrani itu kafir 

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih 

putera Maryam, padahal Al-Masih berkata, Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan 

Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan 

kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang 

penolongpun.. 

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, Bahwasanya Allah salah seorang dari 

yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak 

berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan 

ditimpa siksaan yang pedih.. 

c. Nasrani itu Dilaknat Allah SWT 

Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan ‘Isa putera Maryam. 

Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama 

lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah 

apa yang selalu mereka perbuat itu.. 

d. Nasrani dan Yahudi itu Diperangi Allah SWT 

Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putera Allah dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih 

itu putera Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru 

perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi mereka, bagaimana mereka 

sampai berpaling. . 

e. Nasrani Itu Celaka karena Menodai Kesucian Kitabnya 

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka 

sendiri, lalu dikatakannya; Ini dari Allah , untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan 

perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan 

mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan. . 

f. Nasrani itu selain menyembah Isa juga menyembah pendeta dan rahib mereka 

Mereka menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan Al-
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Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada 

Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.. 

 
 

HADIST NO - 6716 
   

Telah menceritakan kepada kami Muhammad 

bin Basysyar telah menceritakan kepada kami 

Ghundar telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari Zubaid dari Sa'd bin Ubaidah 

dari Abu 'Abdurrahman dari 'Ali radliallahu 

'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah mengutus sepasukan dan 

mengangkat seseorang sebagai amir mereka, 

amir tersebut kemudian menyalakan api dan 

memberi perintah, 'Masuklah kalian ke api 

ini! ' sebagian mereka ingin memasukinya 

dan sebagian lain berkata, 'Bukankah kita 

sendiri ingin melarikan diri dari api (neraka)? 

' Akhirnya mereka laporkan kasus tersebut 

kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 

beliau bersabda kepada mereka yang ingin 

memasukinya: "Kalau mereka memasukinya, 

niscaya mereka tetap dalam api itu hingga 

kiamat tiba." Dan beliau berkata kepada 

sebagian lain: "Sama sekali tidak ada ketaatan 

dalam kemaksiatan, ketaatan itu dalam 

kebaikan." 

 

 

 

 

 

ثَنَا  ثَنَا ُغْنَدٌر َحدَّ ُد ْبُن بَشَّاٍر َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ
ُشْعبَةُ َعْن ُزبَْيٍد َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَْيَدةَ َعْن 
 ُ ْحَمِن َعْن َعلِيٍّ َرِضَي هللاَّ أَبِي َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بََعَث َعْنهُ أَ  نَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ
َر َعلَْيِھْم َرُجFً فَأَْوقََد نَاًرا  َجْيًشا َوأَمَّ

َوقَاَل اْدُخلُوھَا فَأََراُدوا أَْن يَْدُخلُوھَا َوقَاَل 
آَخُروَن إِنََّما فََرْرنَا ِمْنھَا فََذَكُروا لِلنَّبِيِّ 

ُ َعلَْيِه َوسَ  لََّم فَقَاَل لِلَِّذيَن أََراُدوا َصلَّى هللاَّ
أَْن يَْدُخلُوھَا لَْو َدَخلُوھَا لَْم يََزالُوا فِيھَا 

إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوقَاَل لQَِْخِريَن َ$ طَاَعةَ 
 فِي َمْعِصيٍَة إِنََّما الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروفِ 

ثََنا دُ  َحدَّ ارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثََنا بَشَّ ثََنا ُغْنَدرٌ  َحدَّ  َعنْ  ُشْعبَةُ  َحدَّ

 َعنْ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ُعبَْيَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  ُزبَْيدٍ 

 َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  أَنَّ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعِليٍّ 
رَ  َجْيًشا بََعثَ   اْدُخُلوَھا َوَقالَ  نَاًرا َفأَْوَقدَ  َرُج1ً  َعلَْيِھمْ  َوأَمَّ
 َفَذَكُروا ِمْنَھا َفَرْرنَا إِنََّما آَخُرونَ  َوَقالَ  يَْدُخُلوَھا أَنْ  َفأََراُدوا
 أَنْ  أََراُدوا لِلَِّذينَ  َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى لِلنَِّبيِّ 
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 اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى فِيَھا يََزاُلوا لَمْ  َدَخُلوَھا لَوْ  يَْدُخُلوَھا
 فِي الطَّاَعةُ  إِنََّما َمْعِصيَةٍ  فِي طَاَعةَ  Dَ  لCَِْخِرينَ  َوَقالَ 
 اْلَمْعُروفِ 
 

 

 

 فِي َمْعِصيٍَة إِنََّما الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروفِ 
Hukum Mendatangi Dukun  

 

 

Inilah gambar batu petir yang dipercayai orang yang " tertipu " oleh bisikan syaiton, sehingga 

mengorbankan akidahnya. Batu hanyalah sebuah makhluk yang tidak memiliki kemampuan 

untuk menyembuhkan penyakit. Pada saat kita menggunakan benda untuk sarana ikhtiar 

menyembuhkan suatu penyakit  

( misalnya obat,jamu atau lainnya ), camkan di dalam hati bahwa yang dapat 

menyembuhkan suatu penyakit adalah Kekuasaan Alloh SWT bukan berkat obat atau jamu , 

karena kalau kita lebih meyakini suatu benda yang "haqqul yakin" dapat menyembuhkan 

penyakit berarti kita terperosok dalam syirik / menduakan Alloh SWT. 

Lalu bagaimanakah hukum berobat dengan mendatangi dukun atau paranormal ??? 

 

Berikut ini beberapa hadist yang berkaitan dengan hukum mendatangi dukun / paranormal 

 

1. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu 

mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. (HR. 

Muslim) 

 

2. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah 

mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. (Abu Dawud) 

 

3. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra, kalung-gelang penangkal sihir dan 

guna-guna adalah syirik. (HR. Ibnu Majah) 

 

4. Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia 

telah bersyirik kepada Allah. Para sahabat bertanya, "Apakah penebusannya, ya 

Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah: "Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikanMu, 

dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) 

kecuali Engkau." (HR. Ahmad) 

 

5. Ramalan mujur-sial adalah syirik. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti 

terlintas dalam hatinya perasaan demikian, tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan 
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bertawakal. (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Penjelasan: 

Thair artinya burung. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan burung yaitu 

suara atau arah terbangnya. 

 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 

1. Lemahnya Ilmu 

Kaum muslimin, yang semoga dirahmati Allah. Keadaan umat Islam saat ini begitu 

memprihatinkan. Di hadapan musuh-musuh mereka, umat ini terus mengalami kekalahan, 

ketertinggalan dan penindasan. Negeri-negeri kaum muslimin dirampas begitu saja oleh musuh-

musuh mereka. Dalam tubuh umat islam sendiri, mereka saling berselisih dan berpecah belah. 

Apa sebab lemahnya kaum muslimin saat ini dan bagaimana pemecahan masalah tersebut? 

Tulisan di bawah ini akan memberikan penjelasan tentang sebab utama kemunduran dan 

kelemahan umat Islam saat ini yang disarikan (dengan sedikit tambahan) dari tulisan Syaikh 

Abdul Aziz bin Baz -seorang ulama besar/mufti di Saudi Arabia- yang berjudul Asbabu Dho’fil 

Muslimin Amama ‘Aduwwihim Wal ‘Ilaaju Lidzalik. Semoga Allah merahmati beliau dan 

semoga tulisan ini bermanfaat bagi umat untuk memperbaiki keadaan mereka saat ini. 

Penyakit yang Menimpa Umat Islam Saat Ini 

Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Perlu diketahui bahwa sebab kelemahan, 

ketertinggalan, dan kekalahan kaum muslimin saat ini di hadapan musuh mereka, semuanya 

kembali pada satu sebab yang akan bercabang ke sebab yang lain. Sebab utama tersebut adalah 

kebodohan yaitu jahil (bodoh) terhadap Allah, agama-Nya dan berbagai hukum syar’i. 

Ilmu agama semacam ini telah banyak ditinggalkan oleh umat saat ini. Ilmu ini sangat sedikit 

dipelajari, sedangkan kebodohan malah semakin merajalela. 

Kebodohan merupakan penyakit yang mematikan, dapat mematikan hati dan perasaan, juga 

melemahkan anggota badan dan kekuatan. Pengidap penyakit ini bagaikan hewan ternak, hanya 

menyukai syahwat, farji (kemaluan) dan perut. Kebodohan sungguh telah melemahkan hati, 

perasaan, dan keyakinan kaum muslimin dan akan menjalar ke anggota tubuh mereka yang lain 

yang membuat mereka lemah di hadapan musuh mereka (Yahudi dan Nashrani). 

Mengapa Penyakit Utama Lemahnya Kaum Muslimin adalah Kebodohan?!  
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Yang menunjukkan bahwa sebab terbesar adalah jahl (bodoh) terhadap Allah, agama-Nya, dan 

syari’at-Nya -yang seharusnya seseorang berpegang teguh dan mengilmui tiga hal tersebut- yaitu 

sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang artinya, “Barang siapa yang Allah kehendaki 

kebaikan, Allah akan memahamkannya dalam perkara agama.” (HR. Bukhari & Muslim). 

Maka dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini, menunjukkan bahwa di antara 

tanda Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi individu, bangsa, negara 

yaitu Allah akan memahamkan mereka ilmu din (agama). Berarti dengan memahami agama 

ini dengan mengenal Allah, Rasul-Nya, dan Syari’at-Nya, individu maupun bangsa akan 

diberikan oleh Allah berbagai bentuk kebaikan. Dan bodoh tentang hal ini akan membuat 

kaum muslimin jauh dari kebaikan, sehingga membuat mereka lemah di hadapan musuh 

mereka. 

Di samping itu al-Qur’an juga mencela kebodohan dan orang-orang yang bodoh dan 

memerintahkan mewaspadainya. Seperti dalam firman Allah ta’ala yang artinya, “Tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al An’am: 111). Juga firman Allah yang artinya, 

“Dan kebanyakan mereka tidak mengerti” (QS. Al Ma’idah: 103) 

Penyakit Cinta Dunia dan Takut Mati 

Sebab lain yang menyebabkan kaum muslimin lemah dan tertinggal dari musuh-musuh mereka 

adalah cinta dunia dan takut mati. Sebab ini muncul karena sebab utama di atas yaitu bodoh 

terhadap agama Allah. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hampir saja para umat (yang kafir dan 

sesat, pen) mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul 

menghadapi makanan dalam piring“. Kemudian seseorang bertanya, “Katakanlah wahai 

Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?” Rasulullah berkata, “Bahkan kalian pada saat 

itu banyak, akan tetapi kalian adalah sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan 

menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian 

‘Wahn’. Kemudian seseorang bertanya, “Apa itu ‘wahn’?” Rasulullah berkata, “Cinta dunia dan 

takut mati.” (Shohih, HR. Ahmad dan Abu Daud) 

Dalam hadits ini terlihat bahwa penyakit wahn (cinta dunia dan takut mati) akan menimpa dan 

berada dalam hati-hati mereka. Mereka tidak mampu untuk menggapai kedudukan yang mulia 

dan tidak mampu pula untuk berjihad fii sabilillah serta menegakkan kalimat Allah. Hal ini 

disebabkan kecintaan mereka pada dunia dan kesenangan di dalamnya seperti makanan, 

minuman, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Mereka begitu bersemangat mendapatkan 

kesenangan seperti ini dan takut kehilangannya, sehingga mereka meninggalkan jihad fii 

sabilillah. Begitu juga mereka menjadi bahil (kikir) sehingga mereka enggan untuk 

membelanjakan harta mereka kecuali untuk mendapatkan berbagai kesenangan di atas. 

Penyakit wahn ini telah merasuk dalam hati kaum muslimin kecuali bagi yang Allah kehendaki 

dan ini jumlahnya sedikit sekali. Kaum muslimin secara umum telah menjadi lemah di hadapan 

musuh mereka. Rasa takut telah hilang dari hati musuh mereka sehingga mereka tidak merasa 

takut dan khawatir terhadap kaum muslim karena mereka telah mengetahui kelemahan kaum 
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muslimin saat ini. Semua hal ini terjadi disebabkan kebodohan yang menyebabkan rasa 

tamak kaum muslimin pada dunia sehingga kaum kafir (musuh kaum muslimin) menggerogoti 

mereka dari segala penjuru walaupun jumlah mereka banyak tetapi jumlah ini hanya bagaikan 

sampah-sampah yang dibawa air hujan yang tidak bernilai apa-apa. 

Obat Mujarab untuk Menyembuhkan Penyakit yang Menimpa Kaum Muslimin 

Setelah mengetahui berbagai penyakit yang menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah di 

hadapan kaum kafir (Yahudi dan Nashrani) yang disebabkan kebodohan sebagai sebab utama. 

Maka obat mujarab untuk mengobati penyakit ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali menuntut 

ilmu dan memahami agama ini. Dengan melakukan hal ini mereka akan mendahulukan ridha 

Allah daripada murka-Nya, bersegera dalam melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-Nya 

serta segera bertaubat dari dosa yang telah dilakukan pada masa lampau. Dengan hal ini pula 

mereka akan segera melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi musuh mereka 

sebagaimana yang Allah perintahkan pada firman-Nya yang artinya, “Dan siapkanlah untuk 

menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat 

untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu 

dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. 

(QS. Al Anfaal: 60). Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk mempersiapkan segala sesuatu 

untuk menghadapi musuh sesuai dengan kemampuan kaum muslimin. Allah tidak 

memerintahkan kaum muslimin untuk mempunyai perlengkapan yang sama kuatnya dengan 

musuh mereka. 

Tolonglah Agama Allah, Niscaya Allah akan Menolongmu  

Apabila kaum muslimin menghadapi musuh mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam 

rangka menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka dan akan menjadikan mereka 

unggul di atas musuh mereka (dan bukan ditindas oleh musuh). Allah yang Maha Memenuhi 

Janjinya telah berfirman yang artinya, “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) 

Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Muhammad: 7). Dan 

Allah tidaklah lemah untuk menolong hamba-Nya, akan tetapi Allah menguji di antara mereka 

dengan kejelekan agar diketahui siapa yang jujur atau dusta. Allah Maha Mampu untuk 

menolong wali-Nya dan untuk menghancurkan musuh-Nya tanpa perang, jihad, atau tanpa 

menyiapkan persenjataan. Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Demikianlah apabila Allah 

menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji 

sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain.” (QS. Muhammad: 4) 

Tatkala perang badar kaum muslimin pada saat itu hanya berjumlah 310-an. Persenjataan dan 

tunggangan pun sedikit (hanya ada 70 unta dan 2 kuda). Sedangkan pasukan kafir (musuh kaum 

muslimin) berjumlah sekitar seribu pasukan dan memiliki kekuatan yang besar serta persenjataan 

yang lengkap. Namun, jumlah, senjata dan kekuatan orang kafir ini tidak bermanfaat bagi 

mereka. Allah mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan besar tersebut yang Allah kisahkan 

dalam firman-Nya yang artinya, “Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu 

melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu 

karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. Ali Imran: 126). Pertolongan tersebut dari sisi Allah, akan tetapi Allah 
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menjadikan pertolongan tersebut dari para malaikat. Persenjataan, harta, dan bala bantuan yang 

Allah berikan ini merupakan sebab pertolongan, kabar gembira, dan ketenangan yang Allah 

berikan. 

Menolong Agama Allah adalah dengan Melakukan Amal Shalih 

Menolong agama Allah adalah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-Nya. 

Sebagaimana Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya Allah pasti menolong orang 

yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, 

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka 

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari 

perbuatan yang mungkar.” (QS. Al Hajj: 40-41) 

Dari ayat ini terlihat jelas bahwa sebab terbesar datangnya pertolongan Allah adalah dengan 

menaati Allah dan Rasul-Nya. Di antara bentuk menaati Allah dan Rasul-Nya adalah 

dengan mempelajari dan memahami agama ini. 

Dari tulisan ini jelaslah sebab lemahnya kaum muslimin yaitu keengganan untuk mempelajari 

agama ini dan keengganan untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika 

memang penguasa kaum muslimin dan para ulama betul-betul jujur dalam berdakwah, hendaklah 

mereka mengajak umat untuk melakukan berbagai bentuk amal shalih yaitu menegakkan shalat, 

menunaikan zakat, beramar ma’ruf nahi mungkar, dan hendaklah mereka mengajak umat Islam 

untuk mempelajari dan memahami agama agar mereka dapat mengenal Allah, Nabi-Nya, dan 

syari’at agama yang mulia ini. 

Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin saat ini dan memperbaiki ulil amri 

(penguasa dan ulama). Semoga Allah memberikan kaum muslimin bashiroh (ilmu dan 

keyakinan). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Dekat. Shalawat dan Salam 

semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. 

 

 

Penuntut Ilmu Tidak Boleh Futur (malas, menunda-nunda) 

Seorang penuntut ilmu tidak boleh futur dalam usahanya untuk memperoleh dan mengamalkan ilmu. 

Futur yaitu rasa malas, enggan, dan lamban dimana sebelumnya ia rajin, bersungguh-sungguh, dan 

penuh semangat. 

 

Futur adalah satu penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah, para da�i, dan penuntut ilmu. 

Sehingga seseorang menjadi lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan 

aktivitas kebaikan. 

 

Orang yang terkena penyakit futur ini berada pada tiga golongan, yaitu: 
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1). Golongan yang berhenti sama sekali dari aktivitasnya dengan sebab futur, dan golongan ini banyak 

sekali. 

 

2). Golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat, namun tidak sampai berhenti sama 

sekali dari aktivitasnya, dan golongan ini lebih banyak lagi. 

 

3). Golongan yang kembali pada keadaan semula, dan golongan ini sangat sedikit. [1] 

 

Futur memiliki banyak dan bermacam-macam sebab. Apabila seorang muslim selamat dari sebagiannya, 

maka sedikit sekali kemungkinan selamat dari yang lainnya. Sebab-sebab ini sebagiannya ada yang 

bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. 

 

Di antara sebab-sebab itu adalah: 

1). Hilangnya keikhlasan. 

2). Lemahnya ilmu syar’i. 

3). Ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. 

4). Fitnah (cobaan) berupa isteri dan anak. 

5). Hidup di tengah masyarakat yang rusak. 

6). Berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dan cita-cita duniawi. 

7). Melakukan dosa dan maksiyat serta memakan yang haram. 

8). Tidak mempunyai tujuan yang jelas (baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah). 

9). Lemahnya iman. 

10). Menyendiri (tidak mau berjama’ah). 

11). Lemahnya pendidikan. [2] 

 

Futur adalah penyakit yang sangat ganas, namun tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Dia pun 

menurunkan obatnya. Akan mengetahuinya orang-orang yang mau mengetahuinya, dan tidak akan 

mengetahuinya orang-orang yang enggan mengetahuinya. 

 

Di antara obat penyakit futur adalah: 

1). Memperbaharui keimanan. 

 

Yaitu dengan mentauhidkan Allah dan memohon kepada-Nya agar ditambah keimanan, serta 

memperbanyak ibadah, menjaga shalat wajib yang lima waktu dengan berjama�ah, mengerjakan 

shalat-shalat sunnah rawatib, melakukan shalat Tahajjud dan Witir. Begitu juga dengan bersedekah, 

silaturahmi, birrul walidain, dan selainnya dari amal-amal ketaatan. 

 

2). Merasa selalu diawasi Allah Ta’ala dan banyak berdzikir kepada-Nya. 

 

3). Ikhlas dan takwa. 
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4). Mensucikan hati (dari kotoran syirik, bid’ah dan maksiyat). 

 

5). Menuntut ilmu, tekun menghadiri pelajaran, majelis taklim, muhadharah ilmiyyah, dan daurah-

daurah syar’iyyah. 

 

6). Mengatur waktu dan mengintrospeksi diri. 

 

7). Mencari teman yang baik (shalih). 

 

8). Memperbanyak mengingat kematian dan takut terhadap suul khatimah (akhir kehidupan yang jelek). 

 

9). Sabar dan belajar untuk sabar. 

 

10). Berdo’a dan memohon pertologan Allah. [3] 

 

PENUNTUT ILMU TIDAK BOLEH PUTUS ASA DALAM MENUNTUT ILMU DAN WASPADA TERHADAP 

BOSAN 

 

Sebab, bosan adalah penyakit yang mematikan, membunuh cita-cita seseorang sebesar sifat bosan yang 

ada pada dirinya. Setiap kali orang itu menyerah terhadap kebosanan, maka ilmunya akan semakin 

berkurang. Terkadang sebagian kita berkata dengan tingkah lakunya, bahkan dengan lisannya, "Saya 

telah pergi ke banyak majelis ilmu, namun saya tidak bisa mengambil manfaat kecuali sedikit." 

 

Ingatlah wahai saudaraku, kehadiran Anda dalam majelis ilmu cukup membuat Anda mendapatkan 

pahala. Bagaimana jika Anda mengumpulkan antara pahala dan manfaat? Oleh karena itu, janganlah 

putus asa. Ketahuilah, ada beberapa orang yang jika saya ceritakan kisah mereka, maka Anda akan 

terheran-heran. Di antaranya, pengarang kitab Dzail Thabaqaat al-Hanabilah. Ketika menulis biografi, ia 

menyebutkan banyak cerita unik beberapa orang ketika mereka menuntut ilmu. 

 �Abdurrahman bin an-Nafis -salah seorang ulama madzhab Hanbali- dulunya adalah seorang penyanyi. 

Ia mempunyai suara yang bagus, lalu ia bertaubat dari kemunkaran ini. Ia pun menuntut ilmu dan ia 

menghafal kitab al-Haraqi, salah satu kitab madzhab Hanbali yang terkenal. Lihatlah bagaimana 

keadaannya semula. Ketika ia jujur dalam taubatnya, apa yang ia dapatkan? 

 

Demikian pula dengan �Abdullah bin Abil Hasan al-Jubba�i. Dahulunya ia seorang Nashrani. 

Kelurganya juga Nashrani bahkan ayahnya pendeta orang-orang Nashrani sangat mengagungkan 

mereka. Akhirnya ia masuk Islam, menghafal Al-Qur-an dan menuntut ilmu. Sebagian orang yang sempat 

melihatnya berkata, "Ia mempunyai pengaruh dan kemuliaan di kota Baghdad." 
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Demikian juga dengan Nashiruddin Ahmad bin �Abdis Salam. Dahulu ia adalah seorang penyamun 

(perampok). Ia menceritakan tentang kisah taubatnya dirinya: Suatu hari ketika tengah menghadang 

orang yang lewat, ia duduk di bawah pohon kurma atau di bawah pagar kurma. Lalu melihat burung 

berpindah dari pohon kurma dengan teratur. Ia merasa heran lalu memanjat ke salah satu pohon kurma 

itu. Ia melihat ular yang sudah buta dan burung tersebut melemparkan makanan untuknya. Ia merasa 

heran dengan apa yang dilihat, lalu ia pun taubat dari dosanya. Kemudian ia menuntut ilmu dan banyak 

mendengar dari para ulama. Banyak juga dari mereka yang mendengar pelajarannya. 

 

Inilah sosok-sosok yang dahulunya adalah seorang penyamun, penyanyi dan ada pula yang Nashrani. 

Walau demikian, mereka menjadi pemuka ulama, sosok mereka diacungi jempol dan amal mereka 

disebut-sebut setelah mereka meninggal. 

 

Jangan putus asa, berusahalah dengan sungguh-sungguh, mohonlah pertolongan kepada Allah dan 

jangan lemah. Walaupun Anda pada hari ini belum mendapatkan ilmu, maka curahkanlah terus 

usahamu di hari kedua, ketiga, keempat,.... setahun, dua tahun, dan seterusnya...[4] 

 

Seorang penuntut ilmu tidak boleh terburu-buru dalam meraih ilmu syar�i. Menuntut ilmu syar�i 

tidak bisa kilat atau dikursuskan dalam waktu singkat. Harus diingat, bahwa perjalanan dalam menuntut 

ilmu adalah panjang dan lama, oleh karena itu wajib sabar dan selalu memohon pertolongan kepada 

Allah agar tetap istiqamah dalam kebenaran. 

 

[Disalin dari buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga "Panduan Menuntut Ilmu", Penulis Yazid bin Abdul 

Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa, PO BOX 264 - Bogor 16001 Jawa Barat - Indonesia, Cetakan 

Pertama Rabi�uts Tsani 1428H/April 2007M] 

 

Dari artikel Sebab Lemahnya Kaum Muslimin — Muslim.Or.Id – Memurnikan Aqidah 

Menebarkan Sunnah by null 

• Firman Allah S.W.T dalam Surah an-Nisa’ ayat 97 : 
 

“Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya 

diri sendiri”.  
 
Maksudnya mereka menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah bagi membela Islam dan mereka 

pula membiarkan diri mereka ditindas oleh kaum kafir musyrikin di Mekah.  
 
“Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, “Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama 

kamu?”   
 
Maksudnya mereka ditanya oleh para Malaikat kenapa kamu tinggal di sana dan tidak melakukan hijrah 
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bagi memelihara aqidah/pegangan agama kamu. 
 
Mereka menjawab, “Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi”.  
 
Maksudnya mereka memberi alasan kononnya bahawa mereka tidak berupaya meninggalkan kampung 

halaman dan tidak berupaya untuk bergerak di muka bumi ini disebabkan oleh pelbagai halangan yang 

dihadapi. 
 
Malaikat bertanya lagi, “Tidakkah bumi Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas 

padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka 

jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.”  
 
Maksudnya para Malaikat telah menolak alasan remeh tersebut dengan menyatakan bahawa bumi Allah 

itu amat luas dan mereka boleh sahaja berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk 

berhijrah jika sekiranya mereka mahu. Sesungguhnya orang yang sengaja tidak mahu berhijrah dan 

sengaja mencari alasan remeh untuk mengabaikan perintah Allah ini, maka balasan mereka adalah neraka 

jahanam di hari kemudian nanti.  

 
 

2. Ilmu Melahirkan Amalan 

Keutamaan Ilmu 

Imam Ahmad mengatakan, “Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada berjihad 

dan amal sunnah lainnya.” Karena ilmu itu adalah asas dan pokok segala urusan, bahkan dia 

merupakan ibadah paling agung serta kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang paling 

ditekankan. Bahkan dengan ilmulah Islam dan kaum muslimin tetap hidup. 

Adapun ibadah-ibadah sunnah hanya akan memberikan manfaat bagi diri pelakunya sendiri dan 

tidak mengenai orang lain. Ilmu itulah warisan yang ditinggalkan para Nabi dan cahaya yang 

akan menerangi hati. Orang yang mewarisinya adalah golongan Allah dan pembela-Nya, mereka 

adalah orang yang paling utama di sisi Allah, paling dekat dengan-Nya, paling takut kepada-Nya 

serta paling tinggi derajatnya.” (lihat Hasyiyah Tsalatsatul Ushul, hal. 11) 

Ibarat Pohon yang Tak Berbuah 

Namun ingat, bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang membuahkan amalan, itulah 

ilmu yang bermanfaat. 

Syaikh Abdurrahman bin Qasim An Najdi rahimahullah mengatakan, “Amal adalah buah dari 

ilmu. Ilmu itu dicari demi mencapai sesuatu yang lain. Fungsi ilmu ibarat sebatang pohon, 

sedangkan amalan seperti buahnya. Maka setelah mengetahui ajaran agama Islam seseorang 

harus menyertainya dengan amalan. Sebab orang yang berilmu akan tetapi tidak beramal 

dengannya lebih jelek keadaannya daripada orang bodoh. 
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Di dalam hadits disebutkan, “Orang yang paling keras siksanya adalah seorang berilmu dan tidak 

diberi manfaat oleh Allah dengan sebab ilmunya.” Orang semacam inilah yang termasuk satu di 

antara tiga orang yang dijadikan sebagai bahan bakar pertama-tama untuk menyalakan api 

neraka. 

Di dalam sebuah sya’ir dikatakan, 

Orang alim yang tidak mau 

Mengamalkan ilmunya 

Mereka akan disiksa sebelum 

Disiksanya para penyembah berhala. (lihat Hasyiyah Tsalatsatul Ushul, hal. 12) 

Ancaman Bagi Orang yang Berilmu Tapi Tidak Beramal 

Syaikh Nu’man bin Abdul Karim Al Watr mengatakan, “Di dalam al-Qur’an Allah ta’ala sering 

sekali menyebutkan amal shalih beriringan dengan iman. Allah juga mencela orang-orang yang 

mengatakan apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Dan Allah mengabarkan bahwa perbuatan 

seperti itu sangat dimurkai-Nya. 

Allah berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan 

apa yang tidak kalian kerjakan. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah karena kalian 

mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.” (QS. Ash Shaff [61]: 2-3) 

Di dalam shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadits Usamah bin Zaid, dia berkata, “Aku 

pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Pada hari kiamat nanti 

akan ada seseorang yang didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya 

terburai, sehingga ia berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai yang menggerakkan 

penggilingan. Penduduk neraka pun berkumpul mengerumuninya. Mereka bertanya, ‘Wahai 

fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami untuk 

berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?’. Dia menjawab, ‘Dahulu aku 

memerintahkan kalian berbuat baik akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang 

kemungkaran sedangkan aku sendiri justru melakukannya’.” 

Oleh sebab itu ilmu harus diamalkan. Shalat harus ditegakkan. Zakat juga harus ditunaikan, dan 

lain sebagainya. Karena sesungguhnya Allah tidak memiliki tujuan lain dalam menciptakan 

makhluk kecuali supaya mereka beribadah kepada-Nya. Allah berfirman (yang artinya), “Dan 

tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku” 

(QS. Adz Dzariyaat [51]: 56)” (Lihat Taisirul Wushul, hal. 10) 

Berilmu Tidak Beramal Menyerupai Kaum Yahudi 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Maksud perkataan beliau 

(Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab), “Beramal dengannya” adalah beramal dengan perkara-
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perkara yang dituntut oleh ilmu ini, yaitu beriman kepada Allah, menaati-Nya dengan cara 

melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Beramal dengan ibadah yang khusus maupun ibadah yang berdampak keluar. Ibadah yang 

khusus seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah yang berdampak keluar ialah seperti 

beramar ma’ruf dan nahi munkar, berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya. 

Pada hakikatnya amal adalah buah ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka dia telah 

menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa yang berilmu tapi tidak beramal maka dia telah 

menyerupai orang Yahudi.” (Lihat Syarhu Tsalatsatul Ushul, hal. 22) 

Belum Layak Disebut ‘Alim Jika Belum Beramal 

Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizhahullah berkata, “Ilmu tidaklah dituntut melainkan 

supaya diamalkan. Yaitu dengan mewujudkan ilmu dalam praktek nyata, yang tampak dalam 

bentuk pola pikir seseorang dan perilakunya. Terdapat nash-nash syari’at yang mewajibkan 

untuk mengikuti ilmu dengan amalan dan agar akibat dari ilmu yang dipelajari muncul pada diri 

orang yang menuntut ilmu. Dan terdapat ancaman yang keras terhadap orang yang tidak beramal 

dengan ilmunya. Dan begitu pula bagi orang yang tidak memulai perbaikan dari dirinya sendiri 

sebelum memperbaiki diri orang lain. Dan dalil-dalil tentang hal itu sudah sangat populer dan 

dikenal. 

Sungguh indah ucapan Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah, “Seorang ‘Aalim itu masih dianggap 

Jaahil (bodoh) apabila dia belum beramal dengan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan 

ilmunya maka jadilah dia seorang yang benar-benar ‘Aalim.” 

Ini adalah ungkapan yang sangat tepat. Karena apabila seseorang memiliki ilmu, akan tetapi dia 

tidak mengamalkan ilmu tersebut maka dia tetaplah disebut jahil. Sebab tidak ada perbedaan 

antara keadaan dirinya dengan keadaan orang yang jahil. Apabila dia berilmu tetapi tidak 

mengamalkannya maka orang yang alim itu belumlah pantas disebut sebagai orang berilmu yang 

sesungguhnya, kecuali bila di sudah beramal dengan ilmunya.” (Hushulul Ma’mul, hal. 16) 

Beramal Adalah Sarana Mempertahankan Ilmu 

Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizhahullah berkata, “Kemudian perlu dimengerti pula 

bahwa sebenarnya beramal itu juga termasuk penyebab ilmu tetap ada dan bertahan. Oleh sebab 

itulah, dapat anda jumpai bahwa orang yang beramal dengan ilmunya akan mudah mengeluarkan 

ilmunya kapanpun dia mau. 

Adapun orang yang tidak beramal dengan ilmunya maka ilmu yang didapatkannya sangat cepat 

hilang. Sebagian ulama salaf mengatakan, “Dahulu kami mencari sarana pendukung dalam 

rangka menghafalkan hadits dengan cara mengamalkannya.” 

Selain itu, ulama lain mengatakan, “Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya 

niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lain yang belum dia ketahui. Dan barang siapa 
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yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya maka sangat dikhawatirkan Allah akan 

melenyapkan ilmu yang dimilikinya.” 

Perkataan ini dianggap hadits oleh sebagian orang, padahal sebenarnya itu bukan hadits. Sebab 

itu hanyalah ungkapan yang disebutkan Syaikhul Islam rahimahullah. Makna dari kalimat ‘Allah 

akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dimilikinya’ adalah Allah akan menambahkan 

keimanan dan menyinari pandangan mata hatinya serta membukakan baginya berbagai jenis ilmu 

dan cabang-cabangnya. 

Oleh sebab itulah anda temukan orang alim yang senantiasa beramal terus mendapatkan 

peningkatan dan memperoleh limpahan barakah dari Allah dalam hal waktu dan ilmunya. Dalil 

pernyataan ini terdapat di dalam kitabullah. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan orang-

orang yang tetap mencari petunjuk maka Allah akan tambahkan kepada mereka petunjuk dan 

Allah anugerahkan kepada mereka ketakwaan.” (QS. Muhammad [47]: 17) 

Asy Syaukani mengatakan, “Artinya Allah pasti akan menambahkan kepada mereka keimanan, 

dan ilmu serta bashirah dalam beragama. Sehingga maknanya orang-orang yang mencari hidayah 

dengan meniti jalan kebaikan, beriman kepada Allah, dan mengamalkan perintah-Nya niscaya 

Allah akan tambahkan keimanan, ilmu dan bashirah dalam beragama kepada mereka”. Maka 

seorang muslim hendaknya mengenali urgensi mengamalkan ilmu.” (Hushulul Ma’mul, hal. 17) 

Ilmu Akan Menjadi Pembela Atau Penentangmu 

Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizhahullah berkata, “Dan hendaknya diingat bahwa 

seseorang yang tidak beramal dengan ilmunya maka ilmunya itu kelak akan menjadi bukti yang 

menjatuhkannya. 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Barzah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, “Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan 

bergeser pada hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang empat perkara, diantaranya adalah 

tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkannya.” 

Ini bukan hanya berlaku bagi para ulama saja, sebagaimana anggapan sebagian orang. Akan 

tetapi semua orang yang mengetahui suatu perkara agama maka itu berarti telah tegak padanya 

hujjah. Apabila seseorang memperoleh suatu pelajaran dari sebuah pengajian atau khutbah 

Jum’at yang di dalamnya dia mendapatkan peringatan dari suatu kemaksiatan yang 

dikerjakannya sehingga dia pun mengetahui bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu adalah 

haram maka ini juga ilmu. Sehingga hujjah juga sudah tegak dengan apa yang didengarnya 

tersebut. 

Dan terdapat hadits yang sah dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan al-Qur’an itu adalah hujjah bagimu atau hujjah 

untuk menjatuhkan dirimu.” (HR. Muslim)” (Hushulul Ma’mul, hal. 18) 

Hukum Bila Ilmu Tidak Diamalkan 
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Syaikh Shalih bin Abdul ‘Aziz Alusy Syaikh hafizhahullah berkata, “Beramal dengan ilmu itu 

ada yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran, ada pula yang menyebabkan terjatuh 

dalam kemaksiatan, dan ada pula yang membuat dirinya terjatuh dalam perkara yang makruh, 

dan ada juga yang apabila ditinggalkan boleh. Lantas bagaimanakah maksudnya ? 

Ilmu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ilmu tentang tauhid, yaitu meyakini bahwasanya Allah 

sajalah yang berhak diibadahi. Maka apabila seorang hamba mengetahui ilmu ini lalu tidak 

beramal dengan ilmu ini sehingga dia berbuat syirik kepada Allah jalla wa ‘ala maka ilmunya itu 

tidak akan bermanfaat baginya. Maka pada saat semacam itu bagi dirinya meninggalkan amalan 

menyebabkan dia kafir. 

Dan terkadang bisa dikategorikan maksiat yaitu misalnya apabila seseorang mengetahui bahwa 

khamr haram diminum, dijual, dibeli, memberikan, memintanya, dan seterusnya. Kemudian dia 

menyelisihi ilmu yang dimilikinya padahal dia mengetahui keharamannya, tetapi dia tetap nekat 

melakukannya. Maka tindakannya ini dikategorikan kemaksiatan. Artinya dia telah terjatuh 

dalam dosa besar. 

Dalam pembahasan ini, ada pula ilmu yang apabila tidak diamalkan dihukumi sebagai hal yang 

makruh. Seperti contohnya apabila seseorang mengetahui bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam melakukan shalat dengan tata cara tertentu yang termasuk sunnah-sunnah shalat 

kemudian dia tidak mengamalkannya maka ini makruh hukumnya. Karena dia telah 

meninggalkan sebuah amal sunnah, bukan wajib. Sehingga hukum meninggalkannya adalah 

makruh saja sedangkan mengamalkannya hukumnya mustahab. 

Dan terkadang beramal dengan ilmu itu mubah saja begitu pula mubah meninggalkannya. 

Seperti perkara-perkara mubah dan adat dan semacamnya. Seperti misalnya apabila sampai 

kepada kita hadits bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memakai pakaian dengan 

model tertentu, atau cara berjalan beliau adalah demikian dan demikian. Perkara-perkara ini 

adalah perkara manusiawi dan kebiasaan saja, sebagaimana sudah kita pelajari bahwa hal seperti 

ini tidak termasuk perkara yang kita diperintahkan untuk menirunya. Sehingga tidak 

mengerjakannya adalah mubah sebab seorang muslim memang tidak diperintahkan untuk meniru 

perkara-perkara semacam ini. Yaitu perkara-perkara seperti tata cara berjalan Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, suaranya, atau hal-hal lain yang termasuk perkara manusiawi dan kebiasaan 

saja yang dilakukan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga mengamalkan hal itu mubah 

saja. Dan terkadang bisa juga diberi pahala apabila disertai niat ingin meneladani beliau. Karena 

itulah maka meninggalkan amal dalam hal ini juga mubah…” (Syarh Kitab Tsalatsatul Ushul, 

hal. 5) 

Mengamalkan Ilmu Adalah Ciri Penuntut Ilmu Sejati 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Ustaimin rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu adab 

yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Beliau 

mengatakan, “Sudah seyogyanya penuntut ilmu beramal dengan ilmunya, baik yang terkait 

dengan masalah akidah, akhlak, adab maupun muamalah. Karena sesungguhnya inilah buah ilmu 

dan hasil yang bisa dipetik darinya. 
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“Seseorang yang membawa ilmu itu seperti orang yang membawa senjata. Bisa jadi senjata itu 

membelanya atau justru berbalik mengenai dirinya. Oleh sebab itulah terdapat sebuah hadits 

shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, “Al-Qur’an adalah 

hujjah pembelamu atau yang menjatuhkanmu.” (HR. Muslim). Al-Qur’an akan membelamu jika 

kamu beramal dengannya. Dan dia akan berubah menjadi musuhmu apabila kamu tidak 

mengamalkannya…” (Kitabul ‘Ilmi, hal. 32) 

Mengamalkan Ilmu Adalah Ciri Da’i Sejati 

Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, “Salah satu akhlak dan sifat yang 

semestinya bahkan wajib dimiliki oleh da’i adalah beramal dengan isi dakwahnya. Dan 

hendaknya dia bisa menjadi teladan yang baik dalam perkara yang didakwahkannya. Bukan 

termasuk orang yang mengajak kepada sesuatu kemudian meninggalkannya. Atau melarang 

sesuatu tetapi kemudian dia sendiri justru melakukannya. Ini adalah keadaan orang-orang yang 

merugi, kita berlindung kepada Allah darinya. 

Adapun keadaan orang-orang yang beriman dan beruntung adalah menjadi da’i kebenaran, 

mereka mengamalkan ajakannya, bersemangat melakukannya, bersegera mengerjakannya serta 

berusaha menjauhi perkara yang dilarangnya. Allah jalla wa ‘ala berfirman (yang artinya), 

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri 

tidak mengerjakannya. Sungguh besar murka Allah atas perkataan kalian terhadap sesuatu yang 

kalian sendiri tidak kerjakan.” (QS. Ash Shaff [61]: 2-3) 

Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman dalam konteks celaan terhadap kaum Yahudi karena 

mereka menyuruh orang untuk berbuat baik sementara mereka sendiri melupakan diri sendiri, 

“Apakah kalian menyuruh orang untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan 

kewajiban diri kalian sendiri. Padahal kalian juga membaca Al Kitab. Tidakkah kalian 

memahami.” (QS. Al Baqarah [2]: 44)…” (Wujuubu Da’wah ilallaah wa Akhlaaqu Du’aat, hal. 

52) 

Mengamalkan Ilmu Adalah Bagian dari Shirathal Mustaqim 

Setiap kali shalat kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah agar diberi hidayah menuju 

dan meniti jalan yang lurus atau shirathal mustaqim. Apakah yang dimaksud shirathal mustaqim 

? 

Syaikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di rahimahullah berkata, “(Shirathal Mustaqim) adalah 

jalan terang yang akan mengantarkan hamba menuju Allah dan masuk ke dalam Surga-Nya. 

Hakikat jalan itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya…” (Taisir Karimir 

Rahman, hal. 39) 

Kemudian Allah memperjelas hakikat shirathal mustaqim ini di dalam ayat berikutnya, “Yaitu 

jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang 

dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.” (QS. Al Fatihah) 
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Syaikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di rahimahullah berkata, “Shirathalladziina an’amta 

‘alaihim adalah jalan para Nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada’ dan orang-orang shalih. 

“Bukan” jalan “orang-orang yang dimurkai” yaitu orang-orang yang telah mengetahui kebenaran 

akan tetapi tidak mau mengamalkannya, seperti halnya orang Yahudi dan orang lain yang 

memiliki ciri seperti mereka. Bukan pula jalan “orang-orang yang sesat” yaitu orang-orang yang 

meninggalkan kebenaran di atas kebodohan dan kesesatan, seperti halnya orang Nasrani dan 

orang lain yang memiliki ciri seperti mereka.” (Taisir Karimir Rahman, hal. 39) 

Oleh sebab itulah kita dituntunkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah; baik hidayah 

ilmu (hidayatul irsyad) maupun hidayah amal (hidayatu taufiq) minimal 17 kali sehari semalam. 

Al Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “Seandainya bukan karena betapa besar 

kebutuhan hamba untuk meminta hidayah sepanjang siang dan malam tentulah Allah tidak akan 

menuntunnya untuk melakukan hal itu. 

Karena sesungguhnya seorang hamba senantiasa membutuhkan bimbingan Allah ta’ala pada 

setiap saat dan keadaan. Yaitu supaya dia memperoleh ketegaran di atas hidayah, mengokohkan 

diri di dalamnya, mendapatkan pencerahan, hidayah semakin bertambah dan terus menerus 

menyertai dirinya. 

Karena seorang hamba tidak bisa menguasai barang sedikitpun manfaat maupun mudharat bagi 

dirinya sendiri, kecuali sebatas yang diinginkan Allah. Sehingga Allah ta’ala pun 

membimbingnya agar meminta petunjuk pada setiap waktu, yang dengan sebab itu Allah akan 

membentangkan pertolongan, ketegaran dan taufik kepadanya. 

Maka orang yang berbahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah ta’ala untuk selalu 

meminta petunjuk, karena Allah menjamin akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa 

kepada-Nya. Terlebih lagi apabila orang yang meminta sedang berada dalam keadaan terjepit 

dan sangat merasa butuh kepada Allah, di waktu siang maupun malam… (Tafsir Ibnu Katsir, 

I/37-38) 

Wallahul muwaffiq. 

*** 
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3. Hasad dan sombong 

Allah l menciptakan makhluk-Nya untuk selalu taat kepada-Nya, dalam keadaan Dia tidak butuh 

kepada apa pun dan siapa pun1, baik itu makhluk yang disebut malaikat, jin, maupun manusia.2 

Dari tiga jenis makhluk yang disebutkan ini, jenis malaikat tidaklah diberi bagian untuk durhaka 

kepada-Nya, karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk senantiasa taat, tunduk, 

patuh, dan selalu beribadah kepada-Nya, sebagaimana Allah l sifatkan mereka dalam al-Qur’an, 

“Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada 

mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (at-Tahrim: 6) 

Tertinggal dua jenis makhluk yang dari keduanyalah terjadi kedurhakaan dan kemaksiatan 

kepada Rabbul Alamin, manusia dan jin. Memang kepada keduanyalah dibebankan taklif, beban-

beban syariat, yang bila keduanya mau menjalankannya dengan baik selama hidup di dunia, 

kelak akan beroleh kenikmatan abadi yang tiada tara. Sebaliknya, apabila keduanya enggan, 

kesengsaraan dan derita tiada terperi telah menanti. 

Manusia dan jin, Allah l ciptakan secara syar’i untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana dalam 

Tanzil-Nya yang agung, 

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (adz-

Dzariyat: 56) 

Di antara manusia dan jin ada yang menjadi hamba Allah l yang taat, namun lebih banyak lagi 

yang durhaka dengan kehendak dan hikmah Allah l yang agung serta keadilan-Nya. 

Kedurhakaan dan kemaksiatan yang diperbuat dua makhluk yang diistilahkan tsaqalain (dua 

yang berat) ini terus saja terjadi di muka bumi. Banyak dan tiada terhitung pelanggaran yang 

mereka lakukan. Namun disebutkan pokok atau awal dari kesalahan makhluk itu ada tiga: 

ambisi, hasad/iri dengki, dan kibr/sombong3. 

1. Ambisi 

Merasa tidak puas dengan apa yang telah diperoleh dan terus ingin menambah dan menambah. 

Karena sifat inilah, dengan kehendak Allah l dan hikmah-Nya, bapak kita Adam q dikeluarkan 

dari jannah (surga) untuk kemudian turun ke bumi sebagai negeri yang memang telah 

dipersiapkan untuk dihuni bangsa manusia4. 

Iblis yang menyimpan dendam kesumat kepada Adam q berusaha menggelincirkan Adam dan 

Hawa dengan tipu muslihatnya, tatkala ia melihat ambisi Adam untuk tetap abadi di surga guna 

terus merasakan kenikmatan tiada tara. Sebelumnya Allah l telah bertitah kepada Adam q, 

Dan Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah 

makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, namun 

janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-

orang yang zalim.” (al-Baqarah: 35) 

Maka Kami berkata, “Wahai Adam, sesungguhnya Iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi 

istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kalian berdua dari surga, yang 

menyebabkan kamu celaka. Sungguh di dalam surga ini kamu tidak akan kelaparan dan tidak 

akan telanjang.” (Thaha: 117—118) 

Iblis, nenek moyang para setan, pun melancarkan makar busuknya terhadap kedua bapak dan 

ibunya manusia ini. 

Maka setan membisikkan pikiran jelek kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya 

apa yang tertutup dari mereka yaitu aurat keduanya. Setan berkata, “Rabb kalian berdua tidaklah 

melarang kalian dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi 
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malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. “ (al-A’raf: 20) 

Kemudian setan membisikkan pikiran jelek kepada Adam, dengan berkata, “Wahai Adam, 

maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi5 (pohon kekekalan) dan kerajaan yang tidak 

akan binasa?” (Thaha: 120) 

Pada akhirnya, karena ambisi ingin kekal di dalam surga jatuhlah Adam dalam tipu daya setan. 

Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya 

telah merasai buah dari pohon terlarang itu, tampaklah bagi keduanya aurat keduanya, dan 

mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rabb keduanya menyeru, 

“Bukankah Aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu dan Aku katakan kepada kalian 

berdua, ‘Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua?’.” (al-A’raf: 22) 

Karena kesalahan tersebut, Adam dan Hawa akhirnya diturunkan ke bumi, tidak lagi menghuni 

surga nan bergelimang kenikmatan, setelah Allah l menerima taubat keduanya. 

2. Hasad atau Dengki 

Hasad adalah tidak suka terhadap nikmat yang Allah l berikan kepada orang lain, sama saja 

apakah disertai keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang didengki ataupun tidak, 

demikian disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t. 

Karena sifat buruk ini, terjadilah permusuhan di antara dua putra Adam. Tatkala keduanya 

mempersembahkan kurban sebagai amalan taqarrub kepada Rabbul Alamin, hanya kurban salah 

satunya yang diterima, sementara itu yang satu lagi ditolak. Irilah anak Adam yang ditolak 

kurbannya terhadap saudaranya sehingga akhirnya ia tega membunuhnya. Terjadilah 

pembunuhan pertama di muka bumi. Akibat sifat apa? Ya, iri dengki atau hasad. 

Allah l mengabadikan kisah pembunuhan tersebut dalam Tanzil-Nya, 

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 

mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka dan tidak diterima dari 

yang lain. Yang tidak diterima berkata, “Aku pasti akan membunuhmu!” Berkata yang diterima 

kurbannya, “Sungguh Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh 

kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan 

menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, 

Rabb semesta alam. Sungguh aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa 

membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang 

demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.” Maka hawa nafsu yang tidak 

diterima kurbannya menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu 

dibunuhnyalah saudaranya maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi. (al-

Maidah: 27—30) 

Hasad juga merupakan perangai musuh kita al-maghdhubi ‘alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, 

yang dalam shalat saat membaca al-Fatihah kita selalu berlindung dari mengikuti jalan mereka. 

Allah l berfirman tentang Yahudi, 

“Apakah mereka hasad terhadap manusia atas nikmat keutamaan yang Allah berikan 

kepadanya?” (an-Nisa: 54) 

Ketika kita dapati perasaan hasad ini dalam hati kita maka tahanlah lisan dan perbuatan kita, 

jangan kita munculkan apa yang tersimpan dalam dada. Berusahalah menghilangkan rasa tidak 

suka tersebut. Berdoalah agar Allah menambahkan keutamaan-Nya kepadanya (orang yang 

didengki) dan Dia memberimu sesuatu yang lebih utama darinya. 
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3. Sombong 

Rasulullah n menerangkan tentang kibr atau sombong dengan sabdanya, 

 اْلِكْبُر بََطُر اْلَحقِّ َوَغْمطُ النَّاسِ 
“Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.” (HR. Muslim) 

Karena kesombongan, Iblis jatuh dalam kekafiran. Kisahnya, tatkala Allah l memerintahkan para 

malaikat dan ikut bergabung bersama mereka si Iblis6, untuk sujud penghormatan kepada Adam, 

maka seluruh malaikat sujud sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah l. Namun Iblis enggan, 

dengan congkaknya ia menolak, beralasan ia lebih baik daripada Adam karena ia diciptakan dari 

api sedangkan Adam dari tanah. Murkalah Rabbul Alamin kepadanya dan diusirlah dia dari 

surga. 

Allah l berfirman menceritakan kesombongan Iblis, 

Dan ingatlah ketika Kami berkata kepada para malaikat, “Sujudlah kalian sebagai penghormatan 

kepada Adam!” Maka mereka semua sujud, kecuali Iblis, dia enggan dan sombong, dan jadilah 

dia termasuk orang-orang kafir. (al-Baqarah: 34) 

Al-Hafizh Ibnu Katsir t mengatakan bahwa Iblis musuh Allah l hasad kepada Adam q dengan 

kemuliaan yang Allah l berikan kepada Adam. Ia mengatakan dirinya dari api lebih baik 

daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Jadilah kesombongan sebagai awal dosa yang 

diperbuat oleh makhluk. 

Rasulullah n telah mengancam orang yang sombong dalam sabdanya: 

ٍة ِمْن ِكْبرٍ   $َ يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَلْبِِه ِمْثقَاَل َذرَّ

“Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walau seberat semut yang 

kecil.” (HR. Muslim) 

Maka hendaklah kita membuang rasa sombong ini dari hati kita dengan cepat menerima 

kebenaran, sesuai ataupun tidak dengan hawa nafsu kita, dan hargailah hamba-hamba Allah l, 

jangan mengangkat diri di hadapan mereka, namun tawadhu’lah. 

Demikianlah keburukan sifat terlalu ambisi, hasad, dan sombong. Semuanya akan 

menjerumuskan pemiliknya ke dalam jurang kesengsaraan, maka berhati-hatilah darinya! 

Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab. 
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• Wanita Bekerja Diluar Rumah 

• Tauhid 

• Menyikapi Nikmat Dunia Sebagai Ujian 

• Al-Jawwad 

• Islam Diantara Hantaman Badai Peradaban Kuffar 

• Ancaman Bagi Pihak yang Mengabaikan Penerapan Syariat Islam 

• Masyarakat Madinah (bagian 2) 

 

4. Takut kehilangan jabatan 

5. Korupsi, Apa Sih? 
 
Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham menyebutkan 
bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan 
keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep 
kekuasaan tradisional. Dengan kata lain kata "korupsi" mulai dikenal saat sistem politik modern 
dikenal. 
 
Dalam sejarah Islam sering dikutip kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang 
Khalifah Bani Umayyah. Beliau adalah figur unik di tengah-tengah para pemimpin yang korup 
dalam komunitas istana. Ia sangat ketat mempertimbangkan dan memilah-milah antara fasilitas 
negara dengan fasilitas pribadi dan keluarga. Keduanya tidak pernah dan tidak boleh 
dipertukarkan. 
 
Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di kamar istana melakukan sesuatu 
berkaitan dengan urusan negara.  
 
Tiba-tiba salah seorang anaknya mengetuk pintu ingin menemui bapaknya. Sebelum masuk, 
ditanya oleh Khalifah, "Ada apa malam-malam ke sini?" "Ada yang ingin dibicarakan dengan 
bapak", jawab anaknya. "Urusan keluarga atau urusan negara?" tanya balik Khalifah. "Urusan 
keluarga," tegas anaknya. Seketika itu, Khalifah mematikan lampu kamarnya dan 
mempersilakan anaknya masuk. "Lho, kok lampunya dimatikan," tanya anaknya sambil 
keheranan. "Ini lampu negara, sementara kita mau membicarakan urusan keluarga, karena itu 
tidak boleh menggunakan fasilitas negara," demikian jawab Khalifah. Sang anak pun 
mengiyakannya. 
 
Itulah sekelumit cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam upayanya untuk 
menegakkan pemerintahan yang bersih bebas orupsi melalui sikap-sikap yang 
bertanggungjawab dengan menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan diri, 
kelompok, dan keluarganya. Adakah pemimpin sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz?  
 
Praktek korupsi saat ini. 
Menurut Onghokham ada dua dimensi dimana korupsi bekerja. Dimensi yang pertama terjadi 
di tingkat atas, dimana melibatkan penguasa atau pejabat tinggi pemerintahan dan mencakup 
nilai uang yang cukup besar. Para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara misalnya 
berhasil mengumpulkan uang jutaan dollar dari sumber alam dan bantuan luar negeri. 
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Sementara itu dalam dimensi yang lain, yang umumnya terjadi di kalangan menengah dan 
bawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak. Korupsi 
yang terjadi di kalangan menengah dan bawah acap menghambat kepentingan kalangan 
menengah dan bawah itu sendiri, sebagai contoh adalah berbelitnya proses perizinan, 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), proses perizinan di 
imigrasi, atau bahkan pungutan liar yang dilakukan oleh para polisi di jalan-jalan yang dilalui 
oleh kendaraan bisnis, dan lain sebagainya. Sejarah sendiri mencatat bahwa Perang 
Diponegoro, yang terjadi pada tahun 1825-1830, muncul akibat protes rakyat terhadap 
perbuatan pejabat-pejabat menengah, seperti Demang atau Bekel, dalam soal pungutan pajak, 
pematokan tanah untuk jalan tol, dan khususnya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para 
pejabat yang bertanggungjawab terhadap pintu gerbang tol.  
 
Koruptor itu Lebih dari Sekedar Maling 
 
Masyarakat dan siapapun tentu tahu apa yang dimaksudkan 'Mencuri', yaitu mengambil sesuatu 
yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan ini sudah jelas didefinisikan 
sebagai tindak kriminal atau tindak kejahatan oleh regulasi yang berlaku. Masyarakat akan 
menyebutnya sebagai perbuatan jelek, tidak baik, dan jahat. Tua ataupun mudah, bahkan 
mereka yang masih belia pun tahu seperti apa buruknya perbuatan 'Mencuri'. Unsur moral dan 
norma dimainkan untuk menekan perbuatan 'Mencuri/pencurian'.  
 
Justru korupsi lebih dari sekedar maling. Seorang maling ayam, yang terpaksa mencuri karena 
kelaparan tentu tidak seburuk seorang koruptor yang duduk dalam kursi empuk dengan segala 
fasilitas dan gaji yang cukup. Meski keduanya adalah perbuatan yang buruk, namun sang 
koruptor bertambah sifatnya menjadi orang serakah, pengkhianat dan penipu rakyat.  
 
Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Bab II, Pasal 2, Ayat 1, perbuatan korup diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara. Perbuatan korup dilakukan tanpa sepengetahuan negara atau 
peraturan yang berlaku, karena itu dikatakan perbuatan yang melawan hukum. Apa bedanya 
dengan perbuatan 'Mencuri'? Bedanya terletak pada dampak kerugian. Apabila perbuatan 
'Mencuri' merugikan pemiliknya secara individu, maka perbuatan 'Korup' merugikan negara. 
Tidak hanya negara yang dirugikan tapi juga tatanan berbangsa dan bernegara. Bedanya lagi, 
sebutan perbuatan 'Korup' supaya terlihat lebih terhormat karena pelakunya umumnya adalah 
orang-orang yang terhormat yang umumnya menjabat di pemerintahan. 
 
Dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 3 
disebutkan bahwa perbuatan 'Korup' dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan 
negara atau perekonomian negara. Jadi mereka yang punya kesempatan karena jabatan, itulah 
yang punya potensi atau peluang melakukan perbuatan 'Korup'.  
 
Kata kuncinya 'Ada Kesempatan'. Lalu, apa bedanya dengan perbuatan 'Mencuri'? Baik 
perbuatan 'Mencuri' ataupun 'Korup', keduanya adalah PENCURI atau MALING. Jika di 
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Indonesia, para maling diperlakukan tidak hormat, tapi para koruptor sering diperlakukan 
istimewa. 
 
Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, bentuk perbuatan 'Korup' atau 
korupsi dikelompokkan menjadi 7 bagian, yaitu: 
1.  Kerugian Keuangan Negara 
2.  Suap-menyuap 
3.  Penggelapan dalam jabatan 
4.  Pemerasan 
5.  Perbuatan curang 
6.  Benturan kepentingan dalam pengadaan 
7.  Gratifikasi. 
(Buku Saku Korupsi, KPK, 2006: 16-17) 
 
Indonesia dan Korupsi 

 
Indonesia adalah negara religius, kurang lebih 90% penduduknya menganut agama Islam. Tapi 
sungguh ironis karena penghayatan keagamaan kita bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai luhur 
Islam ternyata sangat dangkal agama tak lebihnya hanya dijadikan simbol belaka, ini dapat 
dilihat Indonesia menduduki peringkat nomor wakid negara terkorup. 
 
Memang masalahnya bukan terletak pada ajaran Islam. Yang menjadi masalah adalah pelaku 
agama itu sendiri, apakah sudah melaksanakan ajaran itu atau belum, karena Islam melarang 
dan mengharamkan perbuatan-perbuatan tercela ,tidak hanya mencuri atau korupsi. 
  
Pejabat kita lagi bingung mempertahankan kedudukanya karena takut kehilangan jabatannya, 
elite politik juga sibuk untuk mencari dukungan agar dapat bagian dalam bagi-bagi kue 
kekuasaan. 
 
Sebagai umat Islam yang mayoritas penduduk bangsa ini seharusnya memberikan pencerahan 
atas krisis moral yang melanda negeri ini sekaligus membuktikan pada umat agama lain bahwa 
Islam menentang keras tindakan korupsi. Islam adalah agama "Rahmatan Lil Alamien" 
penyelamat seluruh alam, Islam bukanlah agama yang mengajarkan korupsi. 
 
Islam Bicara Korupsi 

 
Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak 
argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip 
bertentangan dengan misi sosial Islam,menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta.  
 
Korupsi dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan 
yang serius terhadap bangunan sistem yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, baik al-Qur'an, 
al-Hadits maupun ijmâ' al-`ulamâ menunjukkan pelarangannya secara tegas. 
 
Dalam al-Qur'an, misalnya, dinyatakan: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 
sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain 
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itu dengan (cara berbuat) dosa padahal kamu mengetahui." Dalam ayat yang lain disebutkan: 
"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, 
kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" 
 
Sedangkan dalam al-Hadits lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Allah melaknati penyuap dan penerima suap dalam proses hukum." Dalam redaksi lain, 
dinyatakan: "Rasulullah SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya 
(Al-Hadits). 
 
Secara mendasar, Islam memang sangat anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja 
perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka 
terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara 
tegas,dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughnî menjelaskan bahwa 
"memakan makanan haram" itu identik dengan korupsi. 
 
Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf juga menyebut hal yang sama. Umar Ibn Khaththab 
berkata: "menyuap seorang hakim" adalah tindakan korupsi. 
 
Apa saja ajaran Islam yang bisa jadi teladan dalam pemberantasan korupsi? 

 
Amanah.  
Dalam Islam itu, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, amanah dari segi etimologi artinya jujur 
dan lurus. Dari segi syar'i itu artinya menyimpan atau memegang sesuatu yang diserahkan 
kepada orang yang berhak. Misalnya, kalau memegang amanah sebagai kepala desa, dia harus 
menyerahkan amanah itu kepada yang berhak, yaitu rakyat, bagaimana melayani rakyat. 
Sehingga kalau misalnya ada uang, dia harus menyerahkan kepada rakyat. Begitu juga dengan 
gubernur, wali kota dan seterusnya. Kalau tidak diserahkan kepada yang berhak, maka disebut 
khianat. Itu prinsip pertama tentang korupsi dalam Islam. 
 
Jenis korupsi dalam Al Qur'an yaitu Khulul yang kata dasarnya khianat. Ayat itu turun 
berkaitan dengan penggelapan. Ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian diberitahukan 
kepada Nabi. Nabi mengatakan, dia tidak masuk surga karena di kamar  
sahabat itu ditemukan satu jubah milik Baitul Maal yang dia gelapkan. 
 
Suap. Kata Nabi, yang menyuap, yang menerima suap dan mediator sama-sama masuk neraka. 
 
Mencuri 
Menurut Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 38, laki-laki dan perempuan yang mencuri kan 
dipotong tangannya. Ada cucu angkat Nabi yang datang ke Nabi untuk barangkali bisa 
meringankan perempuan bangsawan itu. Kata Nabi, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad 
mencuri, pasti kupotong tangannya. Jadi, kalau anak Nabi sendiri mencuri, nabi sendiri yang 
akan memotong tangannya. Akhirnya perempuan bangsawan itu pun dieksekusi. 
 
Pencegahan Islam dalam Korupsi 
 
Dimulai yang Sederhana, dalam Hal Makan 
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Secara konsep, Islam menyediakan tidakan preventif dan kuratif terhadap tindakan korupsi. 
Islam sangat tegas dalam menjelaskan konsep halal-haram, baik dari tataran filosofis sampai 
praktis. Islam telah mengajarkan pemeluknya untuk betul-betul memperhatikan kebaikan dan 
kehalalan makanan. Ingat ayat Al Qur’an yang terakhir diturunkan ( Al Maaidah : 3)  
 
Dalam tataran filosofis, Islam menggambarkan bagaimana sekecil apapun makanan yang haram 
yang masuk ke tubuh seseorang akan menjadi daging yang akan terus-menerus mengotori 
kemanusiaan dan akan mengajak kepada kemaksiatan. Dalam tataran praktis, bagaimana Islam 
mengatur hukum pencurian dengan tegas : hukum potong tangan jika telah memenuhi syarat. 
 
Ada hal menarik, Islam mengajarkan untuk tidak mencuri (korupsi) melalui hal sederhana yakni 
berdoa sebelum makan, "Bismillahirrahmanirrahiim".  
 
Tujuannya adalah agar kita senantiasa ingat kepada Allah, dan makan pun menjadi sebuah 
ibadah dan berpahala. Agar makanan yang kita makan adalah benar-benar makanan yang halal, 
diperoleh dari cara yang halal dan berbarokah.  Makanan itupun baik dahulu halal secara materi, 
bersih (alat makan dan tangan dengan cuci tangan dan memakai tangan kanan), dan 
mempunyai kandungan gizi yang baik. yang merupakan nilai tambah dalam hidangan kita.   
 
Dan yakinlah Tuhan yang menguasai mekanisme pencernaan Anda, bisa dengan mudahnya 
merubah proses kimia-fisika dalam perut Anda, sehingga makanan tersebut akhirnya menjadi 
darah/daging yang betul-betul berkualitas. Misalnya menjadi sel-sel otak yang cerdas. Itulah 
berkah. 
 
Apakah makanan tersebut halal secara materi dan halal secara perolehannya? Bagaimana ia 
berani untuk memakan sesuatu dari hasil mencuri (korupsi), sesuatu yang seharusnya 
memberikan kenikmatan, tetapi menjadi sesuatu yang mengantarkannya kepada siksa dan 
adzab. 
 

Penanggulangan Korupsi 
 
Cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam.  
Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. 
Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah 
manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi 
pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri 
hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika 
tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa 
mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian 
menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. 
 
Pemilik onta pada zaman nabi kehilangan. Namun ontanya tidak diikat, kemudian dicuri orang, 
maka pencuri itu tidak dipotong tangannya. Dia tetap dihukum tapi tidak sampai dipotong 
ontanya. Mengapa? Karena pemilik onta menciptakan suasana yang kondusif. Ini artinya, 
korupsi dicegah melalui sistem. Sistem itu mampu membuat orang tidak tergoda untuk korupsi. 
Nah, di Indonesia ini yang terbesar korupsinya kan by need, karena kebutuhan, sehingga harus 
dihilangkan dengan gaji yang proporsional. Kalau di KPK tidak ada gaji ke-13 tapi ada insentif 
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yang ditentukan pada akhir tahun setelah dilakukan penilaian kinerja oleh atasan sesuai 
prestasinya. Bisa satu bulan gaji, 75 persen dan seterusnya. Sebaliknya, kalau ada pelanggaran, 
ada punishment 
 
Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada 
aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila 
tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan 
pemberi hadiah. 
 
Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil 
bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang 
Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari 
separo untuk orang Yahudi. 
 
Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah 
haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, 
“Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). 
 
Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. 
Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang 
diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah 
kufur” (HR Imam Ahmad). 
 
Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran 
menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan 
berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya 
sampai dia menerima suap atau hadiah. 
 
Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan 
bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan 
korupsi. 
 
Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain 
yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan 
oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. 
 
Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir 
jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang 
lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. 
 
Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang 
wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan 
sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang 
sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. 
 
Tapi anehnya cara bagus ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam 
perundang-undangan. Pembuktian material di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini 
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lazim dilakukan terbukti selalu gagal mengungkap tindak korupsi, karena mana ada koruptor 
meninggalkan jejak, misal bukti transfer, kuitansi, cek atau lainnya? 
 
Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, 
terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang 
pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. 
 
Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi 
dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di 
akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 
 
Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri 
seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan 
bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk 
penyalahgunaan fasilitas negara. 
 
Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai 
menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, 
tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. 
 
Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan 
mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. 
Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat 
orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir 
berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa 
ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, 
bahkan sampai hukuman mati. 
 
Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan 
korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal 
pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka 
luruskan aku walaupun dengan pedang”. 
 
Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat 
gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah 
pentingnya seruan penegakan syariat Islam.  

AMANAT  

arilah kita selalu bertaqwa kepada Allah SWT, sebab kita yakin bahwa dengan taqwa kepadaNya, akan 

dapat memberikan dorongan menuju kearah perbaikan hidup dunia lahir batin dan dengan taqwa 

pula berarti kita mengharapkan rahmat Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. 

Kita adalah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini banyak sekali 

mengemban amanah Allah dalam lingkungannya dengan apa yang disebut : Sebagaimana Allah SWT 

berfirman : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang 

berhak sekalian, apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan 

yang adil. (An-Nisa : 58) Adapun pengertian amanat adalah segala hak yang dipertanggung jawabkan 
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kepada seseorang baik hak itu milik Allah maupun hak alami baik berupa pekerjaan, perkataan 

maupun kepercayaan hati. Amanat itu juga merupakan segala hal yng dipertaruhkan kepada kita yang 

harus kita pelihara, kita laksanakan serta kita jalani baik baik berupa harta, kehormatan maupun 

berupa hak yang lain. Bahkan amanat melengkapi undang-undang yang Allah telah pertaruhkan 

dalam tangan kita dengan maksud agar kita menjaganya dan menyampaikannya kepada manusia 

secara universal. Amanat dalam pandangan Islam cukup luas pengertiannya melambangkan arti yang 

yang bermacam-macam tapi semuanya tergantung kepada perasan manusia yang mengemban 

amanat tersebut. Oleh Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar memiliki hati kecil yang bisa 

melihat, bisa menjaga dan memelihara hak-hak Allah dan amal manusia dari yang berlebihan. Islam 

mewajibkan kaum muslimin agar berlaku jujur dan dapat dipercaya, mengerti kewajibannya dengan 

jelas dan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Kamu 

sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang 

kamu pimpin” HR.Bukhori. Hadits ini menjelaskan pertanggungjawaban yang dipikulkan di pundak 

setiap orang dalam kehidupan didunia ini. Tidak seorangpun dari setiap pribadi, kecil atau besar, tua 

atau muda melainkan ia harus bertanggungjawab atas amanat yang telah dipikulnya dan harus 

melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Serorang pemimpin, baik pemimpin tingkat apa saja adalah 

bertanggungjawab terhadap daerah (wilayah) yang ia pimpin. Ia berkewajiban menegakkan keadilan, 

mengembalikan hak bagi pemiliknya, menghormati kemerdekaan rakyatnya bermusyawarah dengan 

mereka dalam persoalan-persoalan yang menyangkut mereka, mendengarkan nasehat dan kritikan 

mereka demi baiknya roda pemerintahan, berusaha untuk memakmurkan mereka, mengusahakan 

lapangan kerja agar mereka tidak menjadi penganggguran, membuat jalan untuk memperlancar 

perekonomian dsb. Sebab Allah tidaklah menghancurkan suatu negeri manakala penduduknya itu 

orang-orang yang sholeh ya’ni orang-orang yang berbuat kebaikan sebagaimana dalam firman Allah : 

“ Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan suatu negeri secara dholim, sedang 

penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan”. Q.S. Hud : 117). Diakhirat kelak para 

pemimpin itu akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah tentang keadaan rakyat mereka sewaktu 

didunia. Apakah mereka bahagia atau menderita, makmur atau sengsara ? hendaklah para pemimpin 

selalu sadar dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak tergoda oleh bujuk dan rayu setan atau 

iblis yang menyesatkan. Begitu juga seorang suami, istri, anak, buruh, karyawan dan lain-lainnya kelak 

akan diminta tanggung jawabnya diakherat terhadap apa yang pernah dilakukan selama mereka 

hidup di dunia ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia Setiap manusia baik besar 

maupun kecil, laki-laki atau perempuan, tuan atau pelayan, buruh atau keryawan seluruhnya adalah 

pemimpin yang memikul tanggungjawab di pundaknya masing-masing dan kelak diakherat Allah SWT 

akan meminta pertanggungjawaban kita semua. Apabila masing-masing orang melaks anakan 

tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, maka akam membawa akibat yang baik pula bagi masyarakat 

dan negara. Dan kelak di akherat nanti akan mendapat perhitungan amal dengan cara yang mudah 

serta mendapat pahala disisi Allah SWT. Akan tetapi manakala masing-masing berkhianat terhadap 

tanggung jawab, niscaya akan membawa kerusakan dan kehancuran bagi masyarakat dan negara. Dan 

di akherat akan mendapat hisab yang sulit dan siksaan di neraka, walaupun orang yang berkhianat itu 

dapat lolos dari kekuasaan hukum manusia atau hukum negara namun tidak akan lepas dari kumum 

Allah. Allah Ta’ala berfirman : “mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak 
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dapat bersembunyi dari penglihatan Allah” (An Nisa’; 108). Maka dari itu untuk memenuhi arti 

amanah, hendaklah manusia selalu berlomba-lomba didalam menunaikan tugasnya dengan sebaik-

baiknya dan menyelesaikannya dengan tuntas. 

 

OLEH ROCHMAN FAUZI 

diposkan oleh HAKIKAT CINTA DAN BENCI @ 22:07   0 Komentar  

BERATNYA MEMIKUL AMANAT  

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 72 Allah SWT berfirman yang artinya : “Sesungguhnya Kami telah 

menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi bodoh” [S Al Ahzab 72 ]. 

 

Al-Amanah adalah isim masdar dari kata “Amuna, ya’munu, amanatan” yang berati jujur, yakni bisa 

dipercaya khususnya dalam tugas keagamaan. 

Dalam kata tarikh perjuangan Rasul, amanah merupakan salah satu sifat di antara beberapa sifat yang 

wajib dimiliki oleh para Rasul. Mereka bersifat jujur dan bisa dipercaya dalam segala hal, terutama 

dalam urusan yang berkaitan dengan tugas-tugas kerasulannya,  

seperti menerima wahyu, menyampaikannya kepada manusia tanpa penambahan, pengurangan 

atau penukaran sedikitpun. Di samping itu mereka juga bersifat amanah, dari hal-hal yang 

dilarang Allah. 

Dalam ayat tersebut diatas kata “Amanah” dipakai dalam pengertian yang amat luas, baik 

sebagai tugas keagamaan, maupun dalam tugas kemanusiaan pada umumnya. 

Allah telah menawarkan amanat kepada tujuh lapis langit, apakah ia sanggup memikul amanah 

itu yang akan diberikan Allah padanya, maka langit menolak amanat itu karena amanat itu sangat 

beratnya. Langit meminta agar ia dibiarkan saja seperti yang ada sekarang ini, tempat bintang-

bintang bercahaya menembus angkasa dimalam hari,tampat matahari bersinar disiang hari. 

Langit ketujuh lapisnya menyatakan tak sanggup memikul amanah itu. 

Allah pun menawarkan amanat itu kepada bumi, maka bumipun menyatakan penolakan-nya 

karena tanggung jawab memikul amanah itu amat beratnya. Kalaulah langit yang tinggi itu tak 

sanggup untuk memikulnya, apalagi bumi yang rendah ini. Maka Allah pun menawarkan amanat 

itu kepada gunung-gunung yang menjadi pasak bumi, tetapi gunung pun menyatakan 

keengganannya karena beratnya amanat itu. Kemudian amanat itu ditawarkan kepada manusia 

dan manusia menerimanya dengan segala resekonya yaitu barang siapa yang menunaikann 

amanat itu akan diberikan pahala dan dimasukkan kedalam surga dan sebaliknya barang siapa 

yang mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan kedalam neraka 

Langit yang tinggi ditawari amanat ia menolaknya, bumi yang luas tak bertepi ditawari amanat 

itu iapun menolaknya, gunung yang kokoh ditawari amanat juga menolak, tetapi anehnya 

manusia yang kecil dan lemah ditawari amanah malah menerimanya, manusia itu amat zalim lagi 

amat bodoh kata Allah. Ini terbukti ketika Allah menjadikan manusia pertama Adam lalu Allah 

melarang mendekati pohon larangan, tetapi Nabi Adam melanggarnya 



37 

 

Kajian rutin PCM Pedan –Ust Agus sukarno 

http://pcmpedan.muhammadiyah.or.id Page 37 

 

Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 35 yang artinya : “Dan janganlah kamu dekati pohon 

ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang orang-orang yang zalim”. 

Kemudian Nabi Adam mohon ampun [ bertaubat] kepada Allah dengan ucapannya yang Artinya: 

“Ya Tuhan kami, kami telah menzalim diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami 

dan memberi rahmat bagi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi”. [ Al ‘Araf 23 ]. 

Kemudian Allah menerima taubatnya sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surah Al Baqarah 

ayat 37. 

Sangat bodoh kata Allah manusia yang sangat kecil dan lemah ini, berani-beraninya memikul 

amanah Allah yang belum tahu akan kemampuan dirinya, diterimanya amanat walaupun tak 

dapat menunaikannya. Kezaliman dan kebodohan manusia ialah mau menerima tugas, tetapi tak 

dapat melaksanakannya. 

Mungkin karena dorongan hawa nafsu yang teramat besarnya, yang nyata-nyata tak dapat 

melaksanakan amanah tetapi selalu saja meminta-minta jabatan, mengejar-ngejar kedudukan, 

bahkan kalau perlu menjual kehormatan dan harga diri dengan politik uang, demi mendapatkan 

kedudukan. 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Apabila amanah diabaikan orang, maka tunggulah 

kehancurannya, lalu sahabat bertanya pada Rasulullah : Bagai mana amanah itu diabaikan 

orang ya Rasul. Beliau menjawab : Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. [H.R.Bukhari]. 

Boleh jadi bencana yang bertubu-tubi melanda negeri ini, karena kurang profesional para 

pejabat-pejabatnya dalam bidang pekerjaan masing-masing atau kurangnya rasa tanggung jawab 

dalam tugas yang diamanahkan kepadanya, karena ia duduk di jabatannya bukan untuk 

membantu rakyat, malah menggorogoti uang rakyat, memakai aji mumpung, akibatnya koropsi 

semakin mereja lela, rakyat semakin sengsara. Sekarang rakyat ini sengsara di atas sengsara, 

derita di atas derita. Pejabat yang diangkat bukan lagi karena keahliannya dibidang itu, tetapi 

karena KKN, karena ahlinya dibidang spesialis servis kepada atasannya. Kalau orang yang 

seperti ini memegang jabatan, apa yang diharapkan kata Rasul:”Tunggulah kehancurannya”. 

Akan tetapi dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani Nabi 

kita menyebutkan bahwa salah satu hal yang jika dimiliki, maka pemiliknya sungguh kaya raya, 

sekalipun banyak kemegahan dunia yang tidak dicapainya, yaitu : “Hifdzul Amanah”, 

memelihara amanah. Dia kaya hati, jiwanya tenang walaupun hidupnya dalam kesedarhanaan. 

Para ahli tafsir membagi amanah itu ada 4 macam : 

1. 

Amanah Allah dan RasulNya kepada manusia yang wajib ditunaikannya seperti beriman kepada Allah, 

shalat, zakat, puasa, hajji dan sebagainya yang wajib diamalkan, begitu juga larangan yang wajib 

dijauhi. 

2. 

Amanah kepada orang lain yang wajib ditunaikannya baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, 

apalagi sebagai pemimpin yang diamanahi rakyatnya, sehingga masyarakat, akan merasa aman dan 

tentram, bahagia dan sejehtera dalam kepemimpinannya. 

3. 
Amanat Allah pada diri manusia sendiri yang wajib dipelihara. Setiap anggota badan adalah amanah, 

harus dijaga setiap sa’at dan akan dipertanggung-jawabkan dihadhirat Allah kelak. 

 
Abdullah bin Amr bin Ash salah seorang sehabat Nabi pernah mengatakan : “bahwa, amanat yang 
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lebih penting dalam diri manusia ialah alat kelaminnya”. 

Beliau berkata pula : “Yang mula-mula diciptakan Allah dan paling penting dalam tubuh manusia 

ialah farajnya”. Faraj itu adalah amanah Allah yang hendaknya dipelihara baik-baik, sekali-kali jangan 

dipakai kalau bukan menurut ketentuan Allah, Kalau engkau pelihara amanat penting itu niscaya Allah 

akan memeliharamu pula sampai pada keturunanmu. 

Faraj itu adalah amanah, telinga itu adalah amanah, mata adalah amanah, lidah adalah amanah, perut 

adalah amanah, tangan adalah amanah, kakipun adalah amanah. Maka tidak ada iman bagi barang 

siapa yang tidak memelihara amanah. 

Dalam Surah Al isra 36 yang artinya : “Sesungguhnya pendengaran,penglihatan dan hati semuanya itu 

akan dipertanggung jawabkannya” 

4. Amanah Allah pada manusia terhadap alam sekitarnya. 

 

Manusia wajib menjaga alam sekitar hidupnya, wajib melastarikannya agar jangan menjadi 

malapetaka terhadap kehidupannya. Sekarang manusia sudah merasakan akibatnya, apabila musim 

hujan kebanjiran, bila musim panas kekeringan, akibat penggundulan hutan yang terus menerus 

berlangsung, pembangunan gedung-gedung tanpa AMDAL dan tata ruang kota yang baik karena 

kepentingan sebagian orang, akibatnya pembuangan air tersumbat. 

Allah telah memperingatkan dalam Surah Ar Rum ayat 41 yang artinya : “Telah timbul kerusakan 

didaratan dan dilautan disebabkan oleh tangan manusia. Allah hendak merasakan kepada manusia 

sebahagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka sadar kembali. 

 

6. Mengutamakan Nafsu 

Sebab-Sebab Iman Bisa Bertambah dan Berkurang 

Mengenal sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman memiliki manfaat dan menjadi sangat 
penting sekali. Sudah sepantasnya seorang muslim mengenal kemudian menerapkan dan 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar bertambah sempurna dan kuat imannya. Juga 
untuk menjauhkan diri dari lawannya yang menjadi sebab berkurangnya iman sehingga dapat menjaga 
diri dan selamat di dunia dan akherat. 

Syeikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah menerangkan bahwa seorang hamba yang mendapatkan 
taufiq dari AllahTa’ala selalu berusaha melakukan dua perkara: 

1. Merealisasikan iman dan cabang-cabangnya serta menerapkannya baik secara ilmu dan amal secara 
bersama-sama. 

2. Berusaha menolak semua yang menentang dan menghapus iman atau menguranginya dari fitnah-
fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, mengobati kekurangan dari awal dan mengobati yang 
seterusnya dengan taubat nasuha serta mengetahui satu perkara sebelum hilang. (At-taudhih wa al-
Bayaan Lisyajaratal-Imaan hlm 38). 
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Mewujudkan iman dan mengokohkannya dilakukan dengan mengenal sebab-sebab bertambahnya 
iman dan melaksanakannya. Sedangkan berusaha menolak semua yang menghapus dan 
menentangnya dilakukan dengan mengenal sebab-sebab berkurangnya iman dan berhati-hati dari 
terjerumus didalamnya. 

Sebab-sebab Bertambahnya Iman 

Pertama: Belajar ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari al-Qur`aan dan as Sunnah.  

Hal ini menjadi sebab pertambahan iman yang terpenting dan bermanfaat karena ilmu menjadi sarana 
beribadah kepada Allah Ta’ala dan mewujudkan tauhid dengan benar dan pas.  

Pertambahan iman yang didapatkan dari ilmu bisa terjadi dari beraneka ragam sisi, di antaranya: 

1. Sisi keluarnya ahli ilmu dalam mencari ilmu 

2. Duduknya mereka dalam halaqah ilmu 

3. Mudzakarah (diskusi) di antara mereka dalam masalah ilmu 

4. Penambahan pengetahuan terhadap Allah dan syari’at-Nya 

5. Penerapan ilmu yang telah mereka pelajari 

6. Tambahan pahala dari orang yang belajar dari mereka 

Kedua: Merenungi ayat-ayat kauniyah. Merenungi dan meneliti keadaan dan keberadaan makhluk-
makhluk Allah Ta’ala yang beraneka ragam dan menakjubkan merupakan faktor pendorong yang 
sangat kuat untuk beriman dan mengokohkan iman.  

Syeikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah menyatakan,“Di antara sebab dan faktor pendorong 
keimanan adalah tafakur kepada alam semesta berupa penciptaan langit dan bumi serta makhluk-
makhuk penghuninya dan meneliti diri manusia itu sendiri beserta sifat-sifat yang dimiliki. Ini semua 
adalah faktor pendorong yang kuat untuk meningkatkan iman”.( At-taudhih wa al-Bayaan Lisyajaratal-
Imaan hlm 31). 

Ketiga: Berusaha sungguh-sungguh melaksanakan amalan shalih dengan ikhlas, memperbanyak dan 
mensinambungkannya. Hal ini karena semua amalan syariat yang dilaksanakan dengan ikhlas akan 
menambah iman. Karena iman bertambah dengan pertambahan amalan ketaatan dan banyaknya 
ibadah. 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah pernah menuturkan, “Di antara sebab 
pertambahan iman adalah melakukan ketaatan. Sebab iman akan bertambah sesuai dengan bagusnya 
pelaksanaan, jenis dan banyaknya amalan. Semakin baik amalan, semakin besar penambahan iman 
dan bagusnya pelaksanaan ada dengan sebab ikhlas dan mutaba’ah (mencontohi Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam). Sedangkan jenisamalan, maka yang wajib lebih utama dari yang sunnah dan 
sebagian amal ketaatan lebih ditekankan dan utama dari yang lainnya. Semakin utama ketaatan 
tersebut maka semakin besar juga penambahan imannya. Adapun banyak (kwantitas) amalan, maka 
akan menambah keimanan, sebab amalan termasuk bagian iman. Sehingga pasti iman bertambah 
dengan bertambahnya amalan.”( Fathu rabbi al-Bariyah hlm 65). 

Sebab-sebabBerkurangnya Iman 
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Sebab-sebab berkurangnya iman ada yang berasal dari dalam diri manusia sendiri (faktor internal) dan 
ada yang berasal dari luar (faktor eksternal). 

Faktor internal berkurangnya iman 

Pertama: Kebodohan. Ini adalah sebab terbesar berkurangnya iman, sebagaimana ilmu adalah sebab 
terbesar bertambahnya iman. 

Kedua: Kelalaian, sikap berpaling dari kebenaran dan lupa. Tiga perkara ini adalah salah satu sebab 
penting berkurangnya iman. 

Ketiga: Perbuatan maksiat dan dosa. Jelas kemaksiatan dan dosa sangat merugikan dan memiliki 
pengaruh jelek terhadap iman. Sebagaimana pelaksanaan perintah Allah Ta’ala menambah iman, 
demikian juga pelanggaran atas larangan Allah Ta’ala mengurangi iman. 

Namun tentunya dosa dan kemaksiatan bertingkat-tingkat derajat, kerusakan dan kerugian yang 
ditimbulkannya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam ungkapan beliau, 
“Sudah pasti kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan bertingkat-tingkat sebagaimana iman dan amal 
shalih pun bertingkat-tingkat”.( Ighaatsatual-Lahafaan 2/142). 

Keempat: Nafsu yang mengajak kepada keburukan (an-nafsu ammaratu bissu’). Inilah nafsu yang ada 
pada manusia dan tercela. Nafsu ini mengajak kepada keburukan dan kebinasaan, sebagaimana 
Allah Ta’ala jelaskan dalam menceritakan istri al-Aziz, 

اَرةٌ ِبال ْفَس َ�َم� ُئَنْفِسي إِن� الن� وِء إِ!� َما َرِحَم َرب�ي إِن�َرب�ي َغُفوٌر َرِحيمٌ َوَما أَُبر�  س#

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh 
kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (Qs Yusuf: 53) 

Nafsu ini menyeret manusia kepada kemaksiatan dan kehancuran iman, sehingga wajib bagi kita 
berlindung kepada Allah Ta’ala darinya dan berusaha bermuhasabah sebelum beramal dan setelahnya. 

Faktore ksternal berkurangnya iman 

Pertama: Syeitan musuh abadi manusia yang merupakan satu sebab penting eksternal yang 
mempengaruhi iman dan mengurangi kekokohannya. 

Kedua: Dunia dan fitnah (godaan)nya. Menyibukkan diri dengan dunia dan perhiasannya termasuk 
sebab yang dapat mengurangi iman. Sebab semakin semangat manusia memiliki dunia dan semakin 
menginginkannya, maka semakin memberatkan dirinya berbuat ketaatan dan mencari kebahagian 
akherat, sebagaiman dituturkan Imam Ibnul Qayyim. 

Ketiga: Teman bergaul yang jelek. Teman yang jelek dan jahat menjadi sesuatu yang sangat 
berbahaya terhadap keimanan, akhlak dan agamanya. Karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam telah memperingatkan kita dari hal ini dalam sabda beliau, 

ُجُل َعَلى ِديِنَخلِيلِِه َفْلَيْنُظْر أََحُدُكمْ   َمْن ُيَخالِلُ  الر�

“Seorang itu berada di atas agamakekasihnya (teman dekatnya), maka hendaknya salah seorang kalian 
melihatsiapa yang menjadi kekasihnya.” 
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( HR at-Tirmidzi4/589 dan dinilai hasan oleh iman al-Albani.) 

  

Demikianlah perkara yang harus diperhatikan dalam iman, mudah-mudahan hal ini dapat 
menggerakkan kita untuk lebih mengokohkan iman  dan menyempurnakannya. 

Wabillahi taufiq. 

Kita dan Hawa Nafsu  

Hawa nafsu senantiasa menyuruh manusia untuk melakukan keburukan. Dia pandai 

menghiasi dosa dan kemaksiatan, sehingga tampak indah dan menarik di mata manusia. Kita 

dapat merasakan pengaruh hawa nafsu melalui minimnya kita melakukan ketaatan, condong 

pada kemaksiatan dan terpesona kepada dunia. Untuk itu mari kita merenung sejenak, 

dengarkan apa kata hawa nafsu dan perhatikan pula jawaban untuknya. Semoga bermanfaat.   

Hawa nafsu berkata, "Mengapa aku selalu disalahkan dan tidak boleh melakukan apa saja 

yang kuinginkan? Mengapa tidak ada kelonggaran? Sungguh aku tidak menyuruh, kecuali apa-

apa yang baik dan enak."  

Jawab: Ini merupakan salah satu tipu dayamu. Andaikan kami memberi keleluasaan 

kepadamu, maka kamu tidak akan berhenti memerintahkan keburukan kepada kami. Menghiasi 

kemaksiatan seakan-akan baik dan indah. Menganjurkan agar melakukan dan 

membiasakannya. Allah Subhannahu wa Ta'ala telah berfirman, artinya, Karena sesungguhnya 

nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku.” 

(Yusuf: 53)  

Memang demikian adanya engkau wahai hawa nafsu. Kamu tidak akan mampu berubah dengan 

sendirinya tanpa adanya pertolongan Allah, perjuangan serta usaha yang sungguh-sungguh dari 

manusia.  

 

Hawa nafsu berkilah, "Jika keberadaanku untuk mengajak kepada keburukan, maka 

bagaimana mungkin engkau dapat mengubahku?"  

Jawab: Dapat dan pasti dapat. Faktor pendorong terbesar dari gejolakmu adalah kebodohan 

(al-jahl) dan kezhaliman (al- zhulm). Dari dua faktor ini muncul perilaku dan perkataan yang 

buruk. Dengan pertolongan Allah kamu pasti dapat berubah. Caranya adalah dengan ilmu yang 

bermanfaat dan amal shalih. Ilmu yang bermanfaat adalah segala yang bersumber dari 

Kitabullah dan Sunnah Nabi Shalallaahu alaihi wasalam. Sedangkan amal shaleh adalah amal 

yang memenuhi dua syarat yaitu ikhlash dan mutaba'ah atau mengikitu apa saja yang telah 

diajarkan Rasul Shalallaahu alaihi wasalam. Sedangkan yang tidak mencontoh Nabi Shalallaahu 

alaihi wasalam namanya bid’ah.  

 

Berkata nafsu, "Hawa nafsu itu ada beberapa macam, ada yang memerintahkan keburukan 

(amaratun bissuu'), ada nafsu pencela (lawwamah) dan nafsu yang baik/tenang (muth-

mainnah). Namun mengapa nafsu selalu dianggap buruk?  

Jawab: Nafsu dari sisi dzatnya adalah satu, sedangkan yang tiga macam itu sifatnya. Apabila 

memerintahkan keburukan dan maksiat, maka itu amaratun bissuu'. Jika memerintahkan 
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kebaikan dan ketaatan, maka itu muthmainnah, dan jika memerintahkan sesuatu lalu 

mencelanya, maka itu lawwamah. Jika yang dicela adalah perbuatan buruk, maka ia terpuji dan 

jika yang dicela perbuatan baik, maka ia tercela.   

Sedangkan secara umum nafsu memerintahkan kepada keburukan dan maksiat, maka 

bagaimana mungkin disebut baik, jika keadaanya selalu demikian?  

Adapun nafsu muthmainnah adalah nafsu yang telah ditundukkan oleh pemiliknya, sehingga 

sifat ammaratun bissuu' (memerintah keburukan) telah mati dan tunduk di jalan Allah. Maka 

jadilah nafsu itu penyuruh dan pembisik kebaikan, maukah kamu demikian?  

 

Hawa nafsu beralasan, "Jangan memperbesar masalah. Iman itu adanya di hati, selagi hati 

masih muthmainnah (beriman), maka mengapa musti khawatir secara berlebihan.?"  

Jawab: Ini model iman orang murji'ah yang mengatakan, bahwa iman itu sekedar pengakuan 

hati, sedangkan amal tidak termasuk dalam iman. Ahlul haq berkeyakinan, bahwa iman adalah 

keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Iman dapat bertambah dan 

berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhannahu 

wa Ta'ala dan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam telah memberitahukan, bahwa 

kemaksiatan akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Firman Allah Subhannahu wa 

Ta'ala,  

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

memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan.” (Maryam: 59)  

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau 

ditimpa azab yang pedih. (An-Nur: 63)  

 

Hawa nafsu masih belum puas dan berkata, "Apakah engkau lupa, bahwa Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Penyayang dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu?"  

Jawab: Sungguh kami tidak lupa itu, namun kita tidak boleh mengambil satu nash dengan 

mengabaikan nash-nash yang lain. Memang benar Allah Maha Pengampun lagi Penyayang, 

namun dia juga Maha keras siksa-Nya sebagai-mana firman Nya, artinya,  

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Maidah: 98)  

Maka bagaimana kita akan melupakan, bahwa Dia juga keras siksa-Nya? Dia juga telah 

berfirman, artinya,  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa 

yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (An-Nisaa: 48)  

Siapakah yang tahu kehendak Allah. Tak seorang pun mengetahui, maka bagaimana kami 

mengetahui, bahwa kami termasuk salah seorang yang dikehendaki Allah untuk diampuni? 

Bahkan dia berfirman, artinya,   

“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan 

itu” (An-Nisa:123)  

Allah juga menjelaskan, bahwa rahmat-Nya dekat kepada orang-orang muhsin (yang berlaku 

baik). Artinya orang yang buruk berada jauh dari rahmat-Nya.  
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Hawa nafsu beralasan lagi, "Ini namanya su'udzan terhadap Tuhan. Allah Subhannahu wa 

Ta'ala telah berfirman di dalam hadits qudsi, "Saya tergantung persangkaan baik hamba Ku 

terhadap Ku" (Muttafaq ‘alaih). Kalau kamu mau husnudzan terhadap Allah, maka kamu akan 

yakin bahwa Dia pasti akan mengampunimu.  

Jawab: Kami bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang husnudzan terhadap Allah? Apakah 

sengaja melakukan dosa dan maksiat lalu berharap memperoleh rahmat dan ampunan Nya? 

Sesungguh- nya husnudzan terhadap Allah adalah dengan beramal sholeh karena seorang yang 

beramal sholeh, berarti berprasangka baik kepada Allah. Karena dia yakin, bahwa Allah akan 

memberikan balasan pahala kebaikannya, tidak mengingkari janji dan akan menerima taubat.  

Sedangkan berbuat maksiat berarti telah su'udzan kepada Allah karena tidak yakin, bahwa 

kalau dia berbuat baik akan mendapat pahala. Bagaimana seorang yang melakukan sesuatu 

yang membuat Allah marah dan murka, menyepelekan hak-hak Nya, menerjang larangan-Nya 

dan terus demikian disebut sebagai berprasangka baik terhadap Allah?Maka yang dimaksud 

husnudzan adalah memperbagus amal, semakin baik amal seseorang, maka dia semakin 

berprasangka baik kepada Allah.  

 

Hawa nafsu berkata, "Apa manfaatnya Allah menyiksa kita, apakah Dia butuh itu? Sedangkan 

ampunan-Nya tidak akan mengurangi kekuasaan Nya sedikit pun dan adzab-Nya tidak 

menambah kekuasaan-Nya sama sekali?  

Jawab: Ini merupakan bisikan yang menyesatkan dan kebatilan yang nyata. Karena dengan 

demikian ayat-ayat ancaman dianggap hanya sekedar gertakan semata yang tak ada buktinya. 

Orang kafir juga akan berkata demikian, mereka berharap mendapatkan rahmat Allah dengan 

kekafiranya. Alasannya Allah tidak butuh untuk mengadzab manusia dan siksaan tidak akan 

menambah kekuasaan-Nya sedikit pun. Padahal Dia telah berfirman,  

“Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang 

berdosa (orang kafir) (Al-Qalam: 35)  

“Segolongan masuk surga dan segolong-an masuk neraka.” (Asy Syuura: 7)  

Allah Subhannahu wa Ta'ala adalah Hakim segala hakim dan Dzat paling Adil di antara yang 

adil. Dan termasuk keadilan-Nya adalah menyiksa orang zhalim, fasiq, kufur dan terus menerus 

berbuat kerusakan di muka bumi.  

 

Berbisik lagi hawa nafsu, "Yang dincaman itu hanya dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, 

liwath,sihir, minum khamer, membunuh dan sebagainya. Adapun dosa-dosa kecil, maka 

masalahnya amatlah ringan dan tidak perlu dikhawatirkan."  

Jawab: Telah berkata Ibnu Abbas Radhiallaahu anhu, "Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan 

terus menerus dan tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar. Berkata pula seorang salaf, 

"Jangan engkau memandang kepada kecilnya dosa, namun lihatlah kepada siapa engkau 

bermaksiat."  

Dan jauh sebelumnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam telah memperingatkan, "Waspadalah 

kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena kalau dosa itu berkumpul pada seseorang akan 

membinasakannya."(HR. Al-Bukhari)  

Imam Ibnul Qayyim juga telah mengingatkan, bahwa bisa saja dosa-dosa kecil dapat berakibat 
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lebih fatal daripada dosa-dosa besar. Karena pelaku dosa besar biasanya merasa malu dan 

menyesal atas dosanya. Sedangkan pelaku dosa kecil terkadang tidak merasa takut dan malu 

dengan dosa itu.  

 

Setelah kehabisan alasan nafsu berkata untuk terakhir kali, "Seluruh dosa adalah sudah 

takdir dan kehendak Allah, kita hanya sekedar menjalankan saja, tak mampu mengelak 

terhadap takdir itu. Kalau Allah berkehendak tentu kita tidak melakukan dosa dan tentu banyak 

melakukan ketaatan."  

Jawab: Nah semakin jelas sekarang kebobrokanmu, dan terbukalah kedokmu. Kini engkau 

berhujjah dengan hujahnya orang-orang musyrik karena kehabisan alasan. Hujjahmu adalah 

dusta semata, sekarang kuberi tahu mengapa alasanmu sangat lemah." 

 

• Berhujjah dengan takdir berarti mengklaim tahu perkara ghaib, darimana tahu, bahwa 

Allah menakdir kan seseorang ahli maksiat, mengapa tidak mengatakan, "Allah 

menakdirkan aku menjadi orang yang taat?  

  

• Mengapa ketika melakukan ketaatan tidak beralasan dengan takdir Allah (sehingga tak 

perlu mengharap balasan dan surga, red). Karena Allah yang berkehendak itu, mengapa 

tidak membiarkan dirinya lapar dan haus, mengapa ketika sakit berobat, mengapa 

berusaha? Namun anehnya untuk perbuatan baik mengapa tidak berusaha?  

  

• Kalau beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat diterima, tentu umat-umat 

terdahulu yang ingkar dan durhaka dibiarkan tidak disiksa, artinya tidak ada gunanya 

ayat-ayat yang berisi ancaman Allah.  

  

• Kalau ada orang menzhalimi kamu, harta, kehormatan dan darahmu, apakah kamu 

menerima jika dia beralasan dengan takdir Allah?  

  

• Jika demikian maka tidak ada bedanya orang kafir dengan mukmin, ahli maksiat dan 

orang baik karena semuanya dipaksa tanpa dapat memilih, ini merupakan kebatilan 

yang nyata. 

Ah sudah lah! Tidak ada gunanya terus menerus menuruti kamu, sampai kapan pun kamu tidak 
bisa menipu orang-orang yang ikhlas dan taat terhadap Allah dan Rasul-Nya.  
 
Sumber: Kutaib Darul Wathan “Lahazhat Shadiqah,” Khalid Abu Shalih. (Khalif) 

 

6. Lebih mengutamakan keluarga dan kerabatnya 

Bismilahiirrohmaniirrohiim 
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Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada 

nabi dan RasulNya Muhammad sallallahu ‘alaiwasalam. 

Terima kasih kepada moderator yg telah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung 

dg kajian muslimah pada hari ini 

Sebelumnya saya mohon maaf jika materi yg akan disampaikan kali ini ada yg sudah pernah 

membaca/mendapatkannya. Namun saya berharap semoga kita semua tetap bisa mengambil 

hikmah dari materi kali ini. Terutama untuk diri saya pribadi. 

Untuk tema materi kali ini saya ingin menyampaikan tentang “ Cinta Dalam Pandangan Islam”, 

diambil dari buku karangan Abdullah Nasih Ulwan 

Arti Cinta 

Cinta adalah persaan jiwa, getaran hati, pancaran naluri. Dan terpautnya hati org yg mencintai 

pada pihak yg dicintainya, dg semangat yg menggelora dan wajah yg selalu menampilkan 

keceriaan.  

Cinta dlm pengertian spt ini mrpk persaaan mendasar dalam diri mns, yg tdk bisa terlepas dan 

merupakan sesuatu yg essensial. Dlm banyak hal, cinta muncul utk mengontrol keinginan ke 

arah yg lebih baik dan positif. Hal ini dpt terjadi jk org yg mencintai menjadikan cintanya sbg 

sarana utk meraih hasil yg baik dan mulia guna meraih kehidupan sbgmn kehidupan org2 

pilihan dan suci serta org2 yg bertaqwa dan selalu berbuat baik. 

Apakah Islam mengakui cinta? 

  

  

Krn Islam adalah agama yg fitrah, maka Islam mengakui ttg hal ini. Hal yg sangat mendasar 

dalam diri manusia. Namun Islam membagi beberapa tingkatan ttg cinta. Dan tingkatan2 cinta 

ini akan selalu ada dalam kehidupan ini sampai saatnya bumi dan seisinya dihancurkan oleh 

Allah.  

  

Adapun dasar ttg tingkatan cinta dalam Islam, adalah firman Allah pada QS. 9 (At Taubah): 

24). 

“Jika bapak2, anak2, saudara2, pasangan2, dan kaum keluarga kalian, harta kekayaan yg kalian 

usahakan, perniagaan yg kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah2 tempat tinggal yg kalian 

sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul-Nya dan (daripada) jihad di jalanNYa, maka 

tunggulah sampai Allah mendatangkan siksaNya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang2 

yg fasik” 
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Cinta pada tingkat tertitinggi adalah cinta kepada Allah, rasulNya dan jihad dijalanNya. 

Cinta tingkat menengah adalah cinta kepada ortu, anak, keluarga, pasangan dan saudara. 

Adapun cinta yg paling rendah adalah cinta yg lebih mengutamakan harta, keluarga, daripada 

cinta kepada Allah, RasulNya dan jihad dijalanNYa. 

Hikmah dari Cinta: 

1. Cinta adalah proses ujian yg keras dan pahit dalam kehidupan manusia. Apakah cinta itu 

dalam perjalanannya akan menghantarkannya kepada jalan yg mulia atau menghempaskannya 

kepada jalan yg hina. 

2. Jika tidak ada cinta maka di dunia ini tidak akan ada inovasi, pembangunan dan peradaban. 

3. Keberadaan cinta merupakan faktor dominan dalam melestarikan eksistensi manusia dan 

interaksinya dengan sesama manusia. 

  

# Ketika cinta diarahkan kpd kebaikan, mk cinta dapat membawa keutuhan, perdamaian, 

kebaikan pada kehidupan bermasyarakat. 

# Cinta yg ditumbuhkan oleh factor keimanan, maka akan menghasilkan berbagai hal yg 

mengagumkan. Dapat mengubah sejarah, menegakkan puncak kejayaan dan kemuliaan dunia. 

Sebagai contoh adalah kehidupan generasi muslim pada masa dahulu. 

Dan masih banyak lagi hikmah yg lain dari adanya rasa cinta pada diri manusia. 

  

Fenomena yg timbul dari tingkatan2 cinta yg ada akan menimbulkan efek yg berbeda 

Pada fenomena tingkatan cinta yg tertinggi, maka akan membuat seseorg dalam hidupnya untuk 

selalu mendahulukan cinta kepada Allah , RasulNya dan jihad dijalannya. Dalam kehidupannya 

sehari2 tidak ada orientasi selain kepada Allah. Dia akan selalu merasa yakin bahwa segala 

sesuatu yg telah Allah tetapkan adalah yg terbaik bagi manusia Bahwa Allah lebih mengetahui 

daripada makhluknya. Kemudian, bagi seseorg yg sudah merasakan nikmatnya iman, maka dia 

akan selalu meneladani kepribadian Rasulluh, mencintai Rasululluh, kmdn dia juga akan 

mencintai jihad dijalanNya. Akan berjuang dengan segala apa yg dia miliki. 

  

Firman Allah pada Qs. 28:68. 
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“Rabbmu menciptakan apa yg Dia kehendaki dan memilih (seorg Rasul diantara hambaNYa). 

Sekali2 tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan MahaTinggi dari apa yg mereka 

persekutukan (denganNya) 

Qs. 33: 36 

“Tidaklah patut bagi seorg mukmin baik laki2 maupun perempuan jika Allah dan RasulNya 

telah menetapkan bagi mereka suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yg lain dalam 

urusan mereka…” 

Qs.2:140 

“Apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah?…” 

Qs. 2 : 282 

“…dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 

Adapun dampak yg disebabkan oleh cinta tingkat menengah dalam membentuk karakter 

individu, keluarga, dan masyarakat telah amat nyata. Jika tidak Allah ciptakan cinta pada suami 

–istri maka tidak akan tercipta keluarga, tidak akan lahir anak-cucu, tidak akan terjadi proses 

mengasuh, mendidik dan memelihara anak.Jika tdk Allah ciptakan cinta pada anak, niscaya 

dalam jiwanya tidak akan ada semnagat kekeluargaan, tidak akan kokoh iktakan 

kekeluragannnya, tidak akan mengasihi saudaranya. Jika tdk Allah tanamkan rasa cinta pada 

manusia maka, mk tidak akan tercipta hubungan social antar bangsa yg dibangun atas prinsip 

ta’aruf (saling mengenal) 

Dengan demikian cinta tingkat menengah ini amat penting untuk menciptakan kemashalatan 

pribadi dan keluarga khususnya dan untuk merealisasikan kemaahalatan antar bangsa dan 

seluruh ummat manusia pada umumnya. 

Firman Allah tentang hal ini terdapat pada Qs. 49:10 

“Sesungguhnya orang2 mukmin itu bersaudara…” 

Qs. 49 : 13 

“ Wahai manusia seseungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari jenis laki2 dan 

perempuandan Kami telah menjadikan kalian berbangsa2 dan bersuku2 agar kalian saling 

mengenal…” 

Hadits riwayat Bukhari-muslim 

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbuat baik kepada 

tetangganya .., hendaklah dia menghormati tamunya” 
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Dan masih banyak lagi ayat dan hadist yg menceritakan tentang hubungan antar manusia. 

  

Fenomena Cinta tingkat rendah 

Cinta jenis ini ada beberapa macam: 

1. Mencintai thougut dan sesembahan selain Allah, seperti menyembah manusai, batu dsb. 

Qs. 2: 165 

“Diantara manusia ada orang2 yg menyembah tuhan2 selain Allah. Mereka mencintai tuhan itu 

sebagaimana mereka ( org2 mukmin yg mukhlis) mencintai Allah. Adapun org2 yg beriman 

jauh lebih besar cintanya kepada Allah (disbanding cinta org2 kafir terhadap tuhan2 

mereka)…” 

2. Menjalin tali kasih kepada musuh2 Allah.  

Qs. 60:1 

“Hai org2 yg beriman, jgnlah kalian menjadikan musuhKU dan musuh kalian sebagai teman2 

setia, yg kalian sampaikan kepada mereka (rahasia org2 mukmin) karena kasih sayang (kepada 

mereka), padahal sebenarnya mereka telah ingkar terhadap kebenaran (kitab dan Rasul) yg 

datang kepada kalian..” 

  

3. Mengumbar syahwat dan berkubang dalam Lumpur kekejian dan kehinaan. 

Qs.3:14 

  

“Dijadikanlah indah pada (hati) manusia kecintaan kepada apa2 yg diingini, yaitu wanita2…” 

4. Mencintai ayah,ibu,anak, istri, suami, keluarga, karir, tanah air melebihi cintanya kepada 

Allah, RasulNya dan Jihad dijalannya.  

Qs.9:24. 

“Jika bapak2, anak2, saudara2, pasangan2, dan kaum keluarga kalian, harta kekayaan yg kalian 

usahakan, perniagaan yg kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah2 tempat tinggal yg kalian 

sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul-Nya dan (daripada) jihad di jalanNYa, maka 

tunggulah sampai Allah mendatangkan siksaNya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang2 

yg fasik” 
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Nabi salallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

“Tidak sempurna iman seseorg dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada bapak-ibunya, 

anaknyadan seluruh manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

5. Menuhankan hawa nafsunya,  

Qs. 45:23 

“ Bagaimanakah pendapatmu tentang org menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan 

Allah membirakannya sesat berdasarkan ilmuNya?… 

Dengan demikian bagi seorang mukmin yg telah diliputi oleh manisnya iman, maka ia tidak 

akan rela jika dirinya diliputi oleh cinta pada tingkatan yg rendah yg akan membunuh karakter 

manusia dan menghancurkan kemuliaannya. Bahkan ia akan menjaga kesetiaannya hanya 

kepada Allah saja. Dia akan menjaga cintanya untuk tidak akan memberikannya kepada mush2 

Islam, Dia akan menjaga syahwatnya, dan tidak melakukannya dijalan yg bahtil.Dia tidak akan 

mencintai kekayaannya, pasangan, anak, orag tuanya, keluarganya, kedudukannya melebihi 

cintanya kepada Allah, RasulNya dan jihad dijalanNya. 

Pada akhirnya hanya diri kita sendiri yg akan menentukan pada tingkatan cinta yg mana kita 

berada. Dan hal ini hanya Allah dan diri kita saja yg tahu. 

Kita meyakini bahwa landasan Al-Wala’ wal Bara’ (loyalitas kepada 

Islam dan berlepas diri dari selainnya) hanyalah Islam, tidak yang 
lainnya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita 

wajib berwala’ kepadanya di mana saja. Dan barangsiapa kafir 
terhadap Allah dan Rasul-Nya, kita wajib berlepas diri darinya di 

mana saja. Barangsiapa yang ada keimanan dan perbuatan dosa 
padanya, maka kita berwala’ kepadanya sebatas keimanannya dan 

berlepas diri darinya sebatas dosa-dosanya. Dan barangsiapa 
berwala’ kepada agama selain Islam berarti tauhid dan keimanannya 

telah batal.  

Allah Subhaanahu Wata'ala berfirman, 

َ َ$ يَْھِدي اْلقَْوَم يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َ$ تَتَِّخُذوا اْليَھُوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضھُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتَ  َولَّھُْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنھُْم إِنَّ هللاَّ
 الظَّالِِمينَ 

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

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka 
adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu 

mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 
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termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang zhalim.” (Al-Ma’idah: 51).  

Kalimat berwala’ menunjukkan kecintaan dan pertolongan, maksudnya 
janganlah engkau bergaul dengan mereka atau berhubungan dengan 

mereka sebagaimana pergaulan dengan orang-orang yang dicintai. Alasan 
dilarangnya berwala’ kepada mereka karena sebagian dari mereka 

merupakan pemimpin dari sebagian yang lain. Itu berarti bahwa mereka 
bersatu dalam melawan dan melecehkan orang-orang yang beriman. 

Bagaimana mungkin akan terjadi hubungan wala’ antara kita dengan 
mereka?  

Firman Allah Subhaanahu Wata'ala,  

َكاةَ َوھُْم رَ  Fَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ َ ) 55(اِكُعوَن إِنََّما َولِيُُّكُم هللاَّ  َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن َوَمْن يَتََولَّ هللاَّ
ِ ھُُم اْلَغالِبُونَ   آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاَّ

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 
yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya 

mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-
Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka 

sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (Al-
Ma’idah: 55-56).  

Saat Allah melarang mereka untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai 
penolong, Allah juga menerangkan kepada mereka siapa sebenarnya 

penolong mereka, sehingga maksud ayat tersebut adalah: Janganlah kalian 
menjadikan mereka sebagai penolong, sebab sebagian dari mereka adalah 

pemimpin dari sebagian yang lain, sehingga tidak bisa digambarkan adanya 
perwalian antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya 

penolong-penolong kalian adalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman. Maka jadikanlah mereka itu sebagai penolong dan pemimpinmu.  

Lafazh penolong diungkapkan dalam bentuk mufrad (tunggal) padahal 

obyeknya lebih dari satu, karena sesungguhnya asal pertolongan hanya dari 

satu Dzat, yaitu Allah. Berwala’ kepada Rasul dan orang-orang yang beriman 
adalah mengikuti Allah Subhaanahu Wata'ala.  

Firman Allah Subhaanahu Wata'ala,  

ِة َوقَْد  ُكْم أَْولِيَاَء تُْلقُوَن إِلَْيِھْم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ  َكفَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َ$ تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan 

musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada 
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mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang; padahal 

sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang 
kepadamu.” (Al-Mumtahanah: 1).  

Maka Allah Subhaanahu Wata'ala melarang kaum muslimin untuk 

menjadikan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpin dan orang pilihan mereka.  

Firman Allah Subhaanahu Wata'ala,  

ِ فِي َشْيٍء َ$ يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن وَ   َمْن يَْفَعْل َذلَِك فَلَْيَس ِمَن هللاَّ

“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali 

dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, 
niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” (Ali Imran: 28).  

Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa barangsiapa menjadikan orang-
orang kafir sebagai penolong dan pemimpin dan meninggalkan orang-orang 

yang beriman, maka Allah dan Rasul-Nya telah berlepas darinya. Ini 
merupakan ancaman yang keras.  

Kita diperintahkan untuk meniru Nabi Ibrahim dan orang-orang yang 

beriman bersamanya dalam menghadapi permusuhan orang-orang kafir dan 

perlawanan mereka. Firman Allah Subhaanahu Wata'ala,  

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبََدا بَْينَنَا قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِھيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ إِْذ قَا ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ لُوا لِقَْوِمِھْم إِنَّا بَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ
ِ َوْحَدهُ  َّmَوبَْينَُكُم اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبًَدا َحتَّى تُْؤِمنُوا بِا 

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan 

orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum 
mereka, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang 

kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata 

antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya 
sampai kamu beriman kepada Allah saja”.” (Al-Mumtahanah: 4).  

Firman Allah Subhaanahu Wata'ala, 

يَماِن َوَمْن يَتََولَّھُْم ِمْنُكْم فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َ$ تَتَِّخُذوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى ا ِoْ)23 (

ا أََحبَّ َجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدھَا َوَمَساِكُن تَْرَضْونَھَ قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموھَا َوتِ 
ُ َ$ َي  ُ بِأَْمِرِه َوهللاَّ ِ َوَرُسولِِه َوِجھَاٍد فِي َسبِيلِِه فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي هللاَّ  ْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ إِلَْيُكْم ِمَن هللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan 

saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih 
mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang 
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menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-

orang yang zhalim. Katakanlah, “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-
saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, 

perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat 
tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-

Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah 
mendatangkan keputusan-Nya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang fasik. (At-Taubah: 23-24).  

Allah Subhaanahu Wata'ala memerintahkan untuk berlepas dari orang-orang 
kafir meskipun mereka adalah orang tua atau anak-anak mereka, dan 

melarang untuk menjadikan mereka sebagai penolong dan pemimpin apabila 

mereka lebih memilih kekufuran daripada Islam. Kemudian Allah 
memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk memberi ancaman kepada orang 

yang lebih mengutamakan keluarganya dan kerabatnya daripada Allah dan 
Rasul-Nya, akan kedatangan adzab dan siksa Allah kepada mereka.  

Firman Allah, 

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَا وَن َمْن َحادَّ هللاَّ ِ َواْليَْوِم اrِْخِر يَُوادُّ َّmانَھُْم أَْو َعِشيَرتَھُْم أُولَئَِك َءھُْم أَْو أَْبنَاَءھُْم أَْو إِْخوَ َ$ تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
يَماَن َوأَيََّدھُْم بُِروٍح ِمْنهُ  ِoَْكتََب فِي قُلُوبِِھُم ا 

“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 bapak-bapak, 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 daripada-Nya.” (Al-Mujadilah: 22).  

Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah yang telah membunuh orang 

tuanya pada perang Badar. Juga menerangkan bahwa di antara kaum 
mukminin tidak ada yang berkasih sayang dengan orang-orang yang 

menentang Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa orang yang lepas dari berkasih 
sayang dengan musuh-musuh Allah adalah orang yang Allah telah 

menanamkan keimanan di dalam hatinya dan menjadikannya indah di mata 
hatinya.  

Diriwayatkan dari Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dengan suara 

keras, tidak pelan, “Ketahuilah bahwa keluarga orang tuaku –maksudnya si 
fulan- bukanlah pemimpin dan penolong bagiku. Sesungguhnya penolongku 

hanyalah Allah dan orang-orang beriman yang shalih.” (HR. Muslim)  
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Al-Qadhi Iyadh berkata, “Dikatakan, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah 

shallallohu ‘alaihi wasallam di sini adalah Al-Hakam bin Abi Al-‘Ash. Wallahu 
a’lam. An-Nawawi telah memberi judul untuk hadits ini dengan ‘Bab 

perwalian dengan orang-orang beriman dan pemutusan hubungan serta 
berlepas diri dari selain mereka’.”  

 

Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjebak pada cinta tingkat rendah. 

Ini saja yg biasa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kebenaran hanyalah 

milik Allah SWT.  

7. Fanatisme kesukuan dan golongan 

Tak dipungkiri, problematika umat Islam dewasa ini, bahkan jauh sebelumnya, selalu berkutat 

pada sikap egoisme kelompok, fanatisme buta terhadap kelompoknya sendiri, dan merasa 

dirinya eksklusif. Akibat eksklusivitas kelompok inilah yang menyebabkan umat Islam 

terbelah, sehingga menjadi potensi untuk diadu domba oleh musuh Islam. 

Dalam konteks kebangsaan dan kesukuan yang belum tentu sama keyakinannya, Islam 

mengajarkan untuk saling kenal-mengenal. Dalam Al Qur’an, bahkan disebutkan, Allah 

menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk litaarrofu (saling mengenal). 

Dalam pandangan Allah, ternyata manusia yang paling mulia adalah yang paling taqwa. 

Demikian bincang-bincang dengan Ketua Umum Khairu Ummah Ustadz Ahmad Yani yang 

dijumpai di sela-sela acara Seminar Nasional “Warning NII dan Radikalisme Beragama” di 

Jakarta, belum lama ini. 

“Karena itu. Islam tidak mengenal eksklusivitas kelompok. Mulianya seseorang, bukan karena 

kulitnya putih, hitam, atau pun coklat, melainkan karena taqwanya,” kata Ustadz Yani, begitu 

ia akrab disapa. 

Bicara eksistensi kelompok, sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi saw, bahkan periode 

sebelumnya. Ada kelompok yang dilatarbelakangi oleh kedaerahan, ada orang Mekkah dan ada 

orang Madinah. Lalu orang Madinah berkelompok-kelompok lagi, ada suku Aus dan ada suku 

Hazrats. Sehingga tanpa menghilangkan identitas kelompoknya dan memotong akar sejarahnya, 

Rasulullah saw menyatukan mereka. Orang Mekkah disebut Muhajirin, sedangkan orang 

Madinah disebut Anshor. 

Ketika sahabat hijrah ke Madinah, kaum muhajirin diterima baik dan mendapat perlakuan 

istimewa oleh kaum Anshor. Sejak itulah tidak  boleh ada fanatisme kesukuan, kelompok, 

organisasi, termasuk pemikiran. Harus ada keterbukaan antar kelompok untuk saling 

komunikasi, menjalin kerjasama, dimulai dari pemikiran-pemikiran. 
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Ketika terjalin komunikasi, maka masing-masing kelompok seyogianya mencoba untuk saling 

memahami dan saling mengingatkan. Kuncinya, tidak emosional ketika menyikapi perbedaan-

perbedaan yang ada. “Untuk itu, kelompok yang berbeda itu harus berangkat dari landasannya 

yang sama, dari akidah yang sama. Jika sudah terbentuk wihdatul akidah (kesatuan akidah), 

maka akan muncul wihdatul fikrah (kesatuan pemikiran). 

Ustadz Yani memberi contoh, Nabi saw selalu bersikap lembut kepada semua pihak, termasuk 

suku Badui yang belum memahami Islam secara benar. Ketika ia melihat ada sebuah kekeliruan 

pada suatu kelompok, Nabi saw tidak bersikap emosional. Misalnya, saat orang Arab Badui 

memasuki masjid, lanjut buang air kecil di pekaranganya, Nabi tidak mengusirnya, tapi 

menasihatinya secara baik-baik. Itu yang membuat Islam menjadi mudah. 

Saling Memahami 

Ketika setiap kelompok umat Islam berpegang pada tali Allah yang berlandaskan wahyu, 

kemudian muncul penafsiran, maka masing-masing kelompok Islam itu harus menghormati 

penafsiran, selama yang ditafsirkan itu dijabarkan atas dasar kelimuan, bukan serampangan. 

Misalnya ada penafsiran kontekstual, ada tekstual. Diusahakan mencari titik temu saat 

menafsirkan suatu ayat. 

Yang repot, orang hanya memahami secara harfiah, lalu mengkalim diri telah berpegang teguh 

pada wahyu. Ia merasa hanya dirinya sendiri yang bisa menafsrikan ayat. Ketika sudah 

mengklaim dirinya benar, lalu tidak mau mendengar pendapat kelompok lain. Itu namanya 

eksklusif. Ijtihad boleh saja berbeda, tapi tetap harus dibingkai dengan landasan Al Qur’an dan 

as-Sunnah. 

“Suatu kelompok akan dilihat dari bagaimana sikap pemimpinnya. Mentang-mentang sudah 

mendaat gelar doktor, punya pengikut banyak, punya pendengar radio yang setia, tulisannya 

banyak dibaca orang, lalu cukup berjalan sendiri.  Bukankah dalam Islam tidak boleh ada 

kesombongan, baik kesombongan intelektual maupun pemikiran, sehingga tidak mau 

mendengar pendapat orang lain,” ujarnya mengkritik. 

Yang jelas, tidak ada dalil apapun yang membenarkan eksklusivitas kelompok. Kenapa tidak, 

seseorang dari kelompok NU berkhutbah di masjid Muhammadiyah, salafi atau sebaliknya. 

“Beda dikit, tetap harus dihormati. Sesungguhnya tidak ada yang rumit. Ini faktor kemauan 

saja,” tandasnya. 

Menarik, apa yag dilakukan ulama terdahulu yang bersikap terbuka terhadap  kemungkinan 

adanya pendapat lain. Ulama terdahulu, bahkan tidak gengsi untuk mencabut pendapatnya yang 

lama. Sebagaimana Imam Syafii pada sebuah istilah:  qaul qadim dan qaul jadid (pendapatn 

lama dan pendapat baru. Tapi kadang kita  tidak terbuka terhadap pemikiran dan penafsiran 

baru (bukan aliran baru) yang berkembang di zamannya. 

Dalam jamaah, makna sami’na waato’na harus dimaknai taat kepada Allah dan Rasulnya. 

Tidak ada ketaatan dalam urusan maksiat. Karena itu, harus dipilah lagi, mana yang prinsip dan 

mana tidak prinsip. Jangan karena sempit memahaminya, segala sesuatu jadi prinsip. Firqah-
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firqah itu muncul bisa karena pemikiran dan konsep yang berbeda di setiap organisasi. Tapi 

 siapapun kelompoknya, alirannya selama dia punya landasan Qur’an dan hadits, harus 

dihormati. 

Menuju Jamaatul MUslimin  

Dikatakan Ustadz Ahmad Yani, istilah jamaah adalah tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi 

berkelompok, baik dalam skala kecil maupun besar. Persoalannya adalah, kaum muslimin saat 

ini, seperti dikatakan para ulama, tidak ada jama’atul muslimin, dalam satu pimpinan. Yang ada 

adalah Jamaah minal muslimin (jamaah dari kalangan kaum uslimin). 

Jamaah kecil itu ada imamnya sendiri. Nah, semestinya jamaah yang kecil mempermudah 

terwujudnya jamatul muslimin, selama tidak ada fanatisme kelompok secara berlebihan. Segala 

sesuatunya harus disikapi positif, ada persoalan diselesaikan dengan baik. Jangan karena ada 

masalah, lalu terjadi perpecahan. Ketika pecah, lalu  bikin jamaah baru, sudah kecil ada lagi 

pecahannya. “Yang repot, jamaah yang kecil itu mengklaim sebagai kelompok yang besar, 

hanya karena jamaahnya ada dimana-mana dan punya jaringan internasional.” 

Juga bukan berarti, seseorang yang keluar dari kelompoknya karena alasan tertentu, bukan 

berarti keluar dari jamaah. Jika orang itu masuk ke kelompok lain, yang masih dari kalangan 

kaum muslimin, itu sah-sah saja. Kecuali ia masuk kelompok yang landasan akidahnya tidak 

benar, apalagi sampai murtad. 

Setiap diri dari umat Islam, tentu harus punya cita-cita mendirikan jamaatul muslimin. Tapi 

yang jelas, tidak bisa dipikul sendiri, dan jangan mengklaim kelompoknya sebagai jamaatul 

muslimin. Sebab, sekarang tidak bisa klaim mengklaim, karena ujung-ujungnya bisa saling 

kafir mengkafirkan. Karena itu, jadikan organisasi atau jamaah itu sebagai alat perjuangan. 

Kata Ahmad Yani, ibarat menebang pohon, dibutuhkan banyak alat, seperti gergaji mesin, 

gergaji tangan, golok, dan cangkul. Masing-masing alat ini jangan suka mengecilkan satu sama 

lain. Gergaji  mesin jangan merasa sombong, dan mentang-mentang besar. Karena untuk 

memototong daun dan ranting, diperlukan golok.  Begitu juga cangkul punya peran untuk 

mencabut akar pohon yang akan ditelah ditebang. Masing-masing alat harus bekerjsama. Tidak 

ada yang merasa eksklusif. 

Antara NU, Muhammadiyah, Persis, Hizbut Tahrir, Tabligh, Salafi harus saling membutuhkan, 

saling menghormati, dan bekerjasama. Syarat untuk mewujudkan jamaatul muslim, sehingga 

tidak terjadi eklusifitas kelompok, adalah diawali dengan ukhuwah, dan dilandasi oleh 

kerangka iman yang benar. Ungkapan mukmin itu bersaudara, bukanlah sekedar slogan atau 

konsep semata, tapi harus disertai dengan pembuktian. 

Jika sudah beriman, lalu ketika mau bersaudara, maka masing-masing kelompok harus 

menanggalkan egoisme, kesombongan, fanatisme, dan cara berpikir yang sempit.  Ukhuwah itu 

ada tahapannya, setelah taaruf, lalu ada takaful, kemudian taawun. “Karena itu, kelompok NU, 

Muhammadiyah, HTI, Salafi, Tabligh harus saling mengenal karakter organisasi dan sepak 
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terjangnya masing-masing. Karena kita tidak bisa berjuang sendiria, sebab itu harus saling 

memahami,” jelasnya. 

Secara individual, para sahabat Nabi saw itu saling memahami. Ketika Khalifah  Abu Bakar 

Shiddiq berpidato: jika saya betul ikuti saya, jika salah luruskan. Umar lalu mencabut pedang 

seraya berkata, jika salah akan kuluruskan dengan pedang ini. Emosionalkah Abu Bakar? 

“TIdak. Karena ia kenal dan memahami gaya dan karakter sahabatnya Umar. Begitulah 

seharusnya setiap kelompok Islam harus saling kenal dan memahami.”   

Ada sebagian berpendapat, jika sahabat nabi saja terjadi konflik, bahkan peperangan, 

bagaimana dengan umat setelah sahabat nabi. Kata Ahmad Yani, sejarah jangan dilihat dari 

perangnya, tapi bagaimana penyelesaiannya. 

“Jangankan antar sahabat, antar suami – istri saja bisa rebut. Kalau pun cerai, kan bukan berarti 

terputus ikatan sesama mukmin. Tapi, sayangnya, jika sudah cerai, seringkali seseorang tidak 

kelihatan lagi takwanya. Jadi, bercerai jangan melepaskan seorang dari ketaqwaan. Karena itu 

tunjukkan ketaqwaan, untuk tetap bertanggungjawab terhadap mantan istri dan anak-anaknya,” 

papar ustadz memberi perumpamaan. 

 

8. Fanatik terahadap kesukuan dan kebangsaan 

FANATIK KELOMPOK DALAM PANDANGAN ISLAM 

Munculnya berbagai organisasi Islam dalam mengusung dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar 

memang sangat menggembirakan bagi kita. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-

beda. Muhammadiyah misalnya berkonsentrasi dalam pendidikan dan kesehatan. Sehingga 

banyak kita dapatkan sekolah-sekolah Islam Muhammadiyah serta rumah sakit yang didirikan 

dalam rangka dakwah. NU (nahdhotul ulama’) menyebarkan Islam lewat pondok pesanteren dan 

pendidikan. Dan masih banyak lagi organisasi organisasi Islam lainnya semisal Al Irsyad, MTA, 

PERSIS dan lainnya yang juga mengusung dakwah menyebarkan Islam. Bahkan ada juga parpol-

parpol Islam yang memperjuangankan aspirasi Islam lewat politik. 

Semua ormas Islam tersebut akan berdampak positif dalam mengajak ummat pada Islam. Akan 

tetapi juga ada dampak negatifnya yang timbul yaitu sikap fanatik terhadap organisasinya dan 

merasa benar sendiri tanpa melihat kebikan kelompok lain. Sikap fanatik atau disebut juga 

ashobiyah ini memiliki dampak yang sangat berbahaya. Yaitu menolak kebenaran yang datang 

dari organisasi atau kelompok lain padahal sesuai dengan syari’at Islam. Sikap menolak 

kebenaran inilah yang diancam oleh nabi sallahu ‘alaihi wasallam dalam hadistnya : 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَّبِىِّ  ٍة ِمْن ِكْبٍر  »قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد هللاَّ قَاَل َرُجٌل  .«$َ َيْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِى قَْلبِِه ِمْثقَاُل َذرَّ
ُجَل يُِحبُّ أَْن يَُكوَن ثَْوبُهُ َحَسنًا َونَْعلُهُ  َ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَماَل اْلِكْبُر بََطُر اْلَحقِّ َوَغْمطُ النَّاسِ  »قَاَل  .َحَسنَةً  إِنَّ الرَّ  « إِنَّ هللاَّ

Dari Abdullah bin Mas’ud dari nabi sallaahualaihi wasallam bersabda : tidak akan masuk jannah 

seseorang yang terdapat dalam hatinya seberat biji sawi dari kesombongan. Berkata ( para 

sahabat ) bagaimana jika seseorang senang dengan pakain dan sendal yang bagus ?. bersabda : 

sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran dan 

meremehkan seseorang. [ HR. Muslim ]. 
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Imam An Nawawi dalam syarkhul muslim menjelaskan, yang dimaksud menolak kebenaran 

adalah menolak dan mengingkari kebenaran karena merasa tinggi. Artinya ia dan organisasinya 

merasa tinggi dan tidak pantas mengikuti kebenaran tersebut karena dibawa oleh para anak-anak 

muda atau orang-orang yang lemah dari segi status sosial. Inilah yang disebut sombong. 

Pengertian ashiyah atau fanatik kelompok 

Ashobiyah diartikan sebagai sikap yang fanatik secara berlebihan kepada kelompoknya, yang 

kalau dahulu barangkali kepada kabilahnya, sukunya, atau jika sekarang ini barangkali antara 

organisasinya, alirannya, atau mungkin harakahnya. 

Tidak ada satupun yang lebih berbahaya bagi da’wah Islamiyah dewasa ini ketimbang Fanatisme 

Hizbiyah (Fanatik Golongan). Ia merupakan penyakit berbahaya yang bakal mencerai-beraikan 

ukhuwah Islamiyah. Ia pasti akan memutuskan ikatan-ikatan kuat tali ukhuwah, dan akhirnya 

akan mengotori kesuciannya. 

Adakah dibenarkan seorang muslim menunjukkan wajah ceria, senyum lebar dan salam 

hangatnya hanya kepada orang satu kelompok atau satu jama’ah saja …? Sementara kepada 

orang dari kelompok lain ia bermuka masam, bersikap dingin dan hambar …? Adakah 

dibenarkan seorang muslim mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan shahabat 

kelompoknya, sementara apabila orang lain melakukan kesalahan yang sama, ia rajin 

menggunjingkan dan menyebarluaskannya..? 

Apabila seorang di antara anggota kelompok ini anda beri peringatan karena fikrah atau 

tashawwur (orientasi berfikir)nya menyimpang (munharif), maka ia akan segera memberikan 

pembelaan-pembelaan dengan dalih : “Ini hanyalah kekeliruan, tetapi tidak merusak prinsip”. 

Disebabkan fanatisme golongan inilah maka anda lihat, seseorang tidak akan mau melakukan 

tela’ah, belajar atau menimba ilmu, melainkan hanya dari satu arah saja, yaitu hanya dari buku-

buku, tulisan orang sekelompoknya dan dari orang-orang tertentu yang telah diwasiatkan tidak 

boleh belajar melainkan hanya kepada mereka. 

Dari situlah lahir cakrawala berpikir sempit, dan manusia-manusia yang berkepribadian keji. Ia 

tidak melihat melainkan hanya dari satu sudut pandang, dan tidak tahu menahu (persoalan) 

melainkan hanya pemikiran itu satu-satunya. 

Islam sebenarnya agama yang satu, akan tetapi dengan adanya perkembangan waktu, akhirnya 

seringkali terjadi perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan nilai Islam itu. Perbedaan 

sebenarnya sudah ada dalam zaman nabi, dan ashabiyah sebenarnya tidaklah perlu ada jikalau 

masing-masing fihak memahami yang lain, serta mengadakan dialog yang konstruktif selama 

masih memungkinkan. Masing-masing fihak tidaklah boleh ‘mengerasi’ yang lain ketika 

melontarkan ketidak setujuannya. 

Islam datang bukan untuk memecah belah, akan tetapi Islam datang untuk menyatukan, 

menyatukan sesembahan, menyatukan rasul, menyatukan pedomannya, sehingga muncullah 

kesatuan ummat. Ingatlah, ketika saat suku Aus dan Khazraj di Yastrib saling bersengketa, lalu 

nabi menyatukannya dalam naungan Islam. 

Perbedaan antar organisasi dakwah, tak haruslah berakhir dengan ketegangan, akan tetapi 

berakhirlah dengan kebaikan, janganlah saling mengolok, janganlah saling menghina, akan tetapi 

yakinilah bahwa adanya organisasi adalah hanya untuk memudahkan kita dalam mengkoordinasi 

dakwah. Apakah kita merasa bahwa hanya kita saja yang akan berdakwah ini, sedangkan orang 

lain tak berperan apa-apa ?. 
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Islam mendudukkan ashobiyah 

Pada dasarnya, berafiliasi kepada sesuatu komunitas itu boleh-boleh saja, seperti komunitas 

muhajirin dan anshar meskipun sudah berdiri negara Islam. Yang tidak boleh adalah ketika 

terjadi klaim kebenaran terhadap suatu kelompok benar atau salah, maka inilah inti hizbiyah atau 

ashobiyah itu. Karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan prinsip agar tidak 

terkena ashobiyah.  

ا ْولِِه ِمْن َغْيِر ِزيَاَدٍة َو$َ نُْقَصاٍن فَھُْم ُمْؤِمنُْوَن لَھُْم َما لَھُْم َوَعلَْيِھْم َما َعلَْيِھْم، َوإِْن َكانُوْ فَإِْن َكانُْوا ُمْجتَِمِعْيَن َعلَى َما أََمَر هللاُ بِِه َوَرسُ 
ْن لَْم يَْدُخُل فِي ِحْزبِِھْم َسَواٌء َكاَن مَّ قَْد َزاُدْوا فِي َذلَِك َونَقَُصْوا ِمْثُل التََعَصِب لَِمْن َدَخَل فِي ِحْزبِِھْم بِاْلِحقِّ َواْلبَاِطِل َواvَْْعَراِض عَ 
هُ هللاُ تََعالَى َوَرُسْولَهُ  ِق الِذْي َذمَّ  َعلَى اْلَحقِّ َواْلبَاِطِل فَھََذا ِمَن التَفَرُّ

Apabila mereka berkumpul atas apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tanpa menambahi 

dan mengurangi, maka mereka adalah orang yang beriman, bagi mereka apa yang menjadi milik 

mereka dan atas mereka apa yang menjadi kewajiban mereka. (Tetapi), apabila mereka telah 

menambah dan menguranginya seperti ta’ashub(fanatik) terhadap orang yang masuk ke dalam 

hizb mereka dengan kebenaran maupun kebatilan, dan menolak terhadap orang yang tidak masuk 

ke dalam hizb mereka berdasarkan kebenaran atau kebatilan, maka inilah perpecahan yang dicela 

Allah dan Rasulnya. (Majmu’ Fatawa juz 11, halaman 92-94). 

Dalam kitab Majmu’ juz 28 hal 20 Ibnu Taimiyah juga berkata, Barang siapa bersekutu kepada 

seseorang untuk berwali kepada orang yang dijadikannya wali dan memusuhi orang yang 

dimusuhinya, maka ia termasuk jenis mujahidin tatar di jalan syaithan. Seperti ini bukanlah 

termasuk mujahidin fi sabililah, bukan juga serdadu muslim. Tidak boleh orang seperti ini 

dimasukkan ke dalam tentara muslim, tetapi mereka termasuk tentara syaithan.  

Karena itu, jangan tabiat manusia yang cenderung kepada persatuan dan persaudaraan apalagi 

atas nama Islam dibangun di atas persaudaraan yang terkotori oleh ashobiyah. Karenanya, 

Rasulullah sallahu alaihiwasallam memperingatkan kita semua agar tidak terjerumus ke dalam 

kubangan ashobiyah.  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَاَتِ◌لَ  ِ َصلَّى هللاَّ يٍَّة يَْغَضُب لَِعَصبِيٍَّة أَْو يَْدُعو إِلَى َعَصبِيَّةً أَْو يَْنُصُر َعَصبِيَّةً فَقِْتلَته  قَاَل َرُسوُل هللاَّ تَْحَت َرايٍَة ِعمِّ
ـــلم)َجاِھلِيَّةٌ   (رواه مس

“Barang siapa berperang di bawah bendera kebutaan, ia marah karena ashobiyah atau menyeru 

kepada ashobiyah atau menolong berdasarkan ashobiyah, maka matinya mati jahiliyah.” (HR 

Muslim).  

ُجُل يُقَاتُِل َشَجاَعةً َويُقَاتُِل َحِميَّةً َويُقَاتِلُ   ِريَاًء فَأَيُّ َذلَِك فِي و في الصحيحين أن النبى صلى هللا عليه و سلم قيل له يا رسول هللا الرَّ
ِ قَاَل َمنْ  ِ  َسبِيِل هللاَّ ِ ِھَي اْلُعْليَا فَھَُو فِي َسبِيِل هللاَّ  قَاتََل لِتَُكوَن َكلَِمةُ هللاَّ
Dalam shohihain disebutkan bahwa Nabi saw. ditanya oleh seseorang, “Ya Rasulullah, seseorang 

berperang karena keberanian, berperang karena kesombongan, dan berperang karena riya’, 

manakah yang termasuk di jalan Allah?” Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang 

berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi maka dia di jalan Allah.” 

Dan terpenting adalah bahwa ukuran kebenaran itu adalah Al-Qur’an dan sunah shahihah bukan 

golongan tertentu dan jangan kita bercerai berai karena fanatik golongan itu maka akan terkena 

firman Allah Ta’ala : 

قُْوا ِدْينَھُْم َوكاَنُْوا ِشيَعاً ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِھْم فَِرُحْونَ  (*)َو$َ تَُكونُوا ِمَن الُمْشِرِكْين   ِمَن الِذْيَن فَرَّ

“…dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu orang-orang 
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yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan 

merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Ar-Ruum: 31-32). 

Semoga ummat Islam ini disatukan oleh Allah Ta’ala dan saling mengasihi sesamanya. Jauh dari 

ashobiyah dan membanggakan kelompok. Berjuang dan berdakwah ikhlas karena Allah Ta’ala. 

Selalu menerima kebenaran yang datangnya dari al qura’an dan sunnah. Sehingga Allah Ta’ala 

memberikan pada kita semua kejayaan di dunia dan akhirat kita. Wallahu A’lam Bish-showab. [ 

Nur Kholis ]  

TANYA JAWAB 

Pertanyaan : 

Kalau pakain kita terkena mani, bolehkah untuk shalat, karena saya pernah mendapatkan 

keterangan bahwa air mani itu najis ?. Demikian pertanyaan kami, jazakumullah khairon atas 

perhatiannya. (08529351xxxx) 

Jawab : 

Ada dua hal yang harus dijawab. Pertama tentang hukum air mani, dan yang kedua adalah 

bagaimana hukumnya jika air mani mengenai pakaian. Kami akan berusaha menjawab pertnyaan 

tersebut dengan menyertakan dalil-dalil dari alquran dan as sunnah. 

Pertama, Dalam permasalahan najis atau sucinya air mani, ada perbedaan pendapat di kalangan 

para ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa air mani itu najis, sebagaimana pendapat Al-

Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Sebagian ulama yang lain berpendapat air mani itu suci, 

sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi’i dan Al-Imam Ahmad. 

Dari dua pendapat tersebut, yang rajih -insya’ Allah- adalah pendapat kedua, yang menyatakan 

bahwa air mani itu suci. Hal ini didasarkan pada hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha yang 

diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafazh, di antaranya: 

 (َرَواهُ ُمْسلِمْ )فَْرًكا فَيَُصلِّي فِْيِه  َعْن َعائَِشةَ قَالَْت لَقَْد ُكْنُت أَْفُرُكهُ ِمْن ثَْوِب َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

“Bahwasanya aku dahulu mengerik (air mani) dari pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, kemudian beliau shalat dengan menggunakan pakaian tersebut.” (HR. Muslim) 

Dalam lafazh lain: 

ـــلم)هُ يَا بًِسا بِظُْفِري ِمْن ثَْوبِِه لَقَْد ُكْنُت أَُحكُّ   (رواه مس

“Dahulu aku mengerik air mani yang telah kering dengan kukuku dari pakaian Rasulullah.” (HR. 

Muslim) 

Dari hadits di atas, jelaslah bahwa air mani merupakan sesuatu yang suci karena: 

1. Perbuatan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha membersihkan air mani yang telah kering tersebut 

hanya mengerik dengan kukunya. Kalau seandainya air mani adalah sesuatu yang najis, maka 

tidak cukup mensucikannya hanya dengan mengeriknya. 

2. Sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menunda pembersihan air mani yang menimpa 

pakaiannya hingga kering, juga menunjukkan bahwa air mani itu suci. Kalau seandainya najis, 

maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan segera membersihkannya, sebagaimana 

kebiasaan beliau di dalam mensikapi benda-benda najis, seperti peristiwa tertimpanya pakaian 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam oleh air kencing anak kecil. Dalam hadits Ummu Qais 

binti Mihshan yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang artinya; Dia 

(Ummu Qais binti Mihshan -red) datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dengan membawa seorang bayi yang belum memakan makanan, kemudian Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam mendudukkannya di kamarnya, kemudian bayi tersebut kencing di 
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pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka segera Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam meminta air dan menyiramkannya pada pakaiannya. 

Begitu pula peristiwa seorang Badui yang kencing di masjid, sebagaimana dikisahkan dalam 

hadits Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. 

Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan 

merupakan pendapat kebanyakan para ulama. 

Sementara itu, cara membersihkan air mani adalah dengan dua cara: 

1. Boleh dicuci dengan air, sebagaimana hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan 

Muslim dengan lafazh: 

Fِة فِي َذلَِك الثَّْوِبِ◌ وَ  ـــــق)ْسِل أَنَا أَْنظُُر إِلَى أَثَِر اْلغَ َكاَن َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْغِسُل اْلَمنِي ثُمَّ يَْخُرُج إِلَى الصَّ  متف

 (عليـــه

“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mencuci air mani, kemudian keluar shalat 

dengan mengenakan pakaian tersebut, sementara aku melihat adanya bekas cucian tersebut.” 

2. Dengan mengeriknya (dengan kuku), sebagaimana dalam hadits yang telah lalu jika air mani 

telah kering. Dan juga boleh dicuci walaupun telah kering. 

Kedua : Sedangkan jika air mani tersebut mengenai pakaina kita, cukup dengan 

membersihkannya. Sebagaimana hadist Rasulullah sallahu alaihi wasallam : 

ِ َعْن َعائِشَ  يَْسلُُت اْلَمنِىَّ ِمْن ثَْوبِِه بِِعْرِق اoِْذِخِر ثُمَّ يَُصلِّى فِيِه َويَُحتُّهُ ِمْن ثَْوبِِه يَابِساً ثُمَّ  -صلى هللا عليه وسلم-ةَ قَالَْت َكاَن َرُسوُل هللاَّ
 يَُصلِّى فِيهِ 
Dari ‘Aisyah ia berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah menghilangkan 

(menggosok) air mani dari bajunya dengan daun idzkhir,[ daun yg berbau harum seperti daun 

jeruk ] kemudian shalat dengannya. Dan beliau pun pernah mengerik bekas air mani kering dari 

bajunya, kemudian shalat dengannya” [HR. Ahmad 6/243 dan Ibnu Khuzaimah no. 294; hasan]. 

Hadits di atas menunjukkan bahwa beliau pernah menghilangkan air mani yang masih basah 

dengan daun idzkhir. Tentu saja, jika air mani dibersihkan dengan daun idzkhir akan 

meninggalkan sisa noda basah pada pakaian beliau. Namun beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam 

tetap shalat dengan menggunakan pakaian tersebut. Tidak ada alasan bahwa beliau tidak 

mengetahui ada noda air mani pada pakaiannya. Jika air mani itu najis, tentu saja tidak cukup 

membersihkan air mani basah dengan daun idzkhir yang sudah pasti masih meninggalkan 

bekas/sisa. 

Dalil-dalil yang menunjukkan kesucian air mani – bukan najis – sangatlah kuat. Akan tetapi, 

ketika kita mengatakan bahwa air mani itu suci, bukan berarti ia tidak perlu dibersihkan. Sebab, 

kedudukannya adalah seperti air liur atau ingus. Walaupun keduanya suci, tetap saja harus 

dihilangkan jika mengenai pakaian atau yang semisalnya.  

ِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل  إِنََّما ھَُو بَِمْنِزلَِة اْلبَُصاِق أَِو اْلُمَخاِط  »:فَقَاَل  َعِن الَْمنِىِّ يُِصيُب الثَّْوبَ  -صلى هللا عليه وسلم-ُسئَِل َرُسوُل هللاَّ
 إِنََّما َكاَن يَْكفِيَك أَْن تَْمَسَحهُ بِِخْرقٍَة أَْو إِْذِخرٍ 
Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah saw ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, 

kemudian bersabda : Sesungguhnya ia hanyalah seperti ludah atau ingus. Cukuplah bagi kalian 

mengusapnya dengan secarik kain atau idzkhir (sejenis rumput yang harum)”. [HR. Asy-Syafi'iy 

dalam Musnad-nya (1593), dan Al-Baihaqiy dalam As-Sunan Al-Kubro (2977 & 2978). Syaikh 

Al-Albaniy berkata tentang hadits ini secara mauquf dalam Silsilah Al-Ahadits Adh-Dho'ifah 

(2/361), "Ini adalah sanad yang shohih sesuai ketentuan dua Syaikh (Al-Bukhoriy & Muslim)"] [ 

Nur kholis ]. 



61 

 

Kajian rutin PCM Pedan –Ust Agus sukarno 

http://pcmpedan.muhammadiyah.or.id Page 61 

 

9.  

«  

 
 
Pertanyaannya apakah kita termasuk didalamnya??? 
 
 
Mari kita sama-sama mencari hidayah Allah SWT. Hidayah tidak akan turun kepada 
orang yang diam saja, hidayah turun kepada orang yang berusaha mencarinya. 
 

Silahkan selengkapnya berkunjung ke http://saga-islamicnet.blogspot.com/2010/01/10-

penghalang-hidayah.html#ixzz1uECKE1uo 

Setiap Perkataan adalah Doa  

 

Setiap Perkataan adalah Doa - Kita sering mendengar Kata orang “Mulutmu Harimaumu, yang 

akan menerkammu”. 

 

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda:” Yang dikatakan muslim itu adalah manusia 

selamat dari bahaya lidah dan tangannya”. 

 

Imam Ali Radhiallahu’anhu berkata:”Hati yang jahat terletak pada mulutnya, dan mulut yang 

baik, terletak pada hatinya”. 

 

Terkadang kita sebagai manusia yang penuh dengan segala kekurangan dan kelebihan, akan 

selalu dihadapi dengan segala macam problematika kehidupan. Terkadang kita menghadapi 

berbagai benturan yang sama sekali kehadirannya tidak diundang dan tidak terbersit dalam 

pikiran kita, dimana segala yang terjadi diluar prediksi kita sebelumnya. 

 

Disaat kita sedang mengendarai motor, tiba-tiba ditengah jalan ada saja mobil yang menyecocos, 

hal ini akan menimbulkan rasa sakit dihati kita, maka seringnya terjadi keluar kata-kata yang 

kurang enak kedengaran sama sekali ditelinga siapa saja mendengarnya, cacian makian akan 

keluar dari mulut kita dari lidah kita.  

 

Ketika seorang ibu, melihat kenakalan anak-anaknya, tanpa disadari juga keluar kata-kata yang 

sama sekali seharusnya hal itu tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ibu terhadap 

anaknya:” Anak sialan, anak kurang ajar, anak tak tau diuntung, dan sebagainya”, seorang ibu 

kurang menyadari akan sabda Rasulullah :” 

 

Kullu kalam addu’a, setiap perkataan itu adalah merupakan do’a”. 

 

Disaat seorang istri atau suami merasa disakiti pasangannya, tanpa disadari akan keluar cacian 

makian, baik kepada pasangannya, ataupun musuhnya, semua itu keluar dengan perasaan emosi 
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yang amat sangat, tanpa kita bisa menyadari, dan berusaha mencoba melatih diri kita untuk bisa 

menahan emosi, karena, Rasulullah bersabda : “ Bukanlah dikatakan berani bagi mereka yang 

dapat mengalahkan musuhnya, (yang bisa merasa memang atas sebuah pertikaian, perkelahian) 

,Yang dikatakan berani itu adalah mereka yang bisa menahan dirinya ketika dalam keadaan 

marah”. 

 

Kita jarang, atau kurang atau bahkan sama sekali tidak menyadari bahwa yang dikatakan sabar 

atas segala musibah adalah mereka yang bisa bersabar disaat menghadapi problema pertama 

sekali datang, bukan setelah itu. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah hadits, dari cerita seorang ibu 

yang menghadapi musibah akan kematian keluarganya, saat itu Rasulullah memberikannya 

nasihat agar bersabar, apa kata perempuan itu pada Rasulullah, :” Anda tidak tau apa-apa”, 

setelah rasulullah menghilang, diberitahukanlah kepada [perempuan itu bahwa yang menegurnya 

tadi adalah Rasulullah, dan ia datang kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah:”Sesungguhnya 

dinamakan kesabaran itu adalah sabar ketika menghadapi goncangan yang pertama sekali.” 

 

wallahu'alam  

 

Silahkan selengkapnya berkunjung ke http://saga-islamicnet.blogspot.com/2012/04/setiap-

perkataan-adalah-doa.html#ixzz1uEEn4mK3 

utiara Kata: 

"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan 

kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat 

baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di 

muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan." (QS Al-

Qasas: 77) 
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03 Januari 2012 

ILMU DAN AMAL  

 

 

KEUTAMAAN ILMU 

Imam Ahmad mengatakan: “Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada berjihad dan 

amalan sunnah yang lain.” Ini kerana ilmu itu adalah asas dan pokok segala urusan, bahkan ianya 

merupakan ibadah paling agung serta kewajipan kolektif yang paling ditekankan. Bahkan dengan 

ilmulah, Islam dan kaum muslimin tetap teguh." 

Adapun ibadah-ibadah sunat hanya akan memberikan manfaat bagi diri pelakunya sendiri dan tidak 

mengenai orang lain. Ilmu itulah warisan yang ditinggalkan para Nabi dan cahaya yang akan menerangi 

hati. Orang yang mewarisinya adalah golongan Allah dan pembelaNya, mereka adalah orang yang 

paling utama di sisi Allah SWT, paling dekat denganNya, paling takut kepadaNya serta paling tinggi 

darjatnya. (lihat Hasyiyah Tsalatsatul Ushul, hal. 11) 

IBARAT POHON YANG TAK BERBUAH 

Namun perlu diingat, bahawa ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang membuahkan amalan, 

itulah ilmu yang bermanfaat. 

Syeikh Abdurrahman bin Qasim An Najdi rahimahullah mengatakan: “Amal adalah buah dari ilmu. Ilmu 

itu dicari demi mencapai sesuatu yang lain. Fungsi ilmu ibarat sebatang pohon, sedangkan amalan 

seperti buahnya. Maka setelah mengetahui ajaran agama Islam, seseorang harus mengiringi dengan 

amalan, sebab orang yang berilmu yang tidak beramal dengannya lebih buruk keadaannya daripada 

orang yang bodoh." 
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Di dalam hadis disebutkan: “Orang yang paling keras siksanya adalah seorang berilmu dan tidak 

diberi manfaat oleh Allah dengan sebab ilmunya.” Orang semacam inilah yang termasuk satu di 

antara tiga orang yang dijadikan sebagai bahan bakar pertama untuk menyalakan api neraka. 

Di dalam sebuah syair dikatakan: 

Orang alim yang tidak mahu 

Mengamalkan ilmunya 

Mereka akan disiksa sebelum 

Disiksanya para penyembah berhala. (lihat Hasyiyah Tsalatsatul Ushul, hal. 12) 

 

ANCAMAN BAGI ORANG YANG BERILMU TAPI TIDAK BERAMAL 

Syeikh Nu’man bin Abdul Karim Al Watr mengatakan: “Di dalam al-Quran, Allah Taala sering sekali 

menyebutkan amal soleh beriringan dengan iman. Allah juga mencela orang-orang yang 

mengatakan apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Dan Allah mengkhabarkan bahawa perbuatan 

seperti itu sangat dimurkaiNya.” 

Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak 

kalian kerjakan. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kerana kalian mengatakan apa-apa yang 

tidak kalian kerjakan.” (QS Ash Shaff: 2~3) 

Di dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadis Usamah bin Zaid RA: “Aku pernah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: “Pada hari kiamat nanti akan ada seseorang yang didatangkan, kemudian 

dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai, sehingga ia berputar-putar sebagaimana 

berputarnya keldai yang menggerakkan penggilingan. Penghuni neraka pun berkumpul 

mengerumuninya. Mereka bertanya: ‘Wahai fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? Bukankah 

dahulu engkau memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari 

kemungkaran?’. Dia menjawab: ‘Dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik akan tetapi aku 

tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kemungkaran sedangkan aku sendiri melakukannya’.” 

Oleh sebab itu ilmu harus diamalkan. Solat harus ditegakkan. Zakat juga harus ditunaikan, dan 

sebagainya. Kerana sesungguhnya Allah SWT tidak memiliki tujuan lain dalam menciptakan makhluk 

kecuali supaya mereka beribadah kepadaNya. Allah SWT berfirman: “Dan tidaklah Aku menciptakan 

jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu.” (QS Az-Dzariyaat: 56)” (Lihat 

Taisirul Wushul, hal. 10) 

BERILMU TIDAK BERAMAL MENYERUPAI KAUM YAHUDI 

Syeikh Muhammad bin Soleh Al ‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Maksud perkataan beliau (Syeikh 

Muhammad bin Abdul Wahhab): “Beramal dengannya” adalah beramal dengan perkara-perkara yang 

dituntut oleh ilmu ini, iaitu beriman kepada Allah, mentaatiNya dengan cara melaksanakan perintahNya 

dan menjauhi laranganNya. 
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Beramal dengan ibadah yang khusus mahupun ibadah yang umum. Ibadah yang khusus seperti solat, 

puasa dan haji. Sedangkan ibadah yang umum ialah seperti beramal ma’ruf dan nahi munkar, berjihad 

di jalan Allah dan sebagainya. 

Pada hakikatnya amal adalah buah ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka dia telah 

menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa yang berilmu tapi tidak beramal maka dia telah 

menyerupai orang Yahudi.” (Lihat Syarhu Tsalatsatul Ushul, hal. 22) 

BELUM LAYAK DISEBUT ALIM JIKA BELUM BERAMAL 

Syeikh Abdullah bin Soleh Al Fauzan berkata: “Ilmu tidaklah dituntut melainkan supaya diamalkan. 

Iaitu dengan mewujudkan ilmu dalam amalan nyata, yang tampak dalam bentuk pola fikir seseorang 

dan perilakunya. Terdapat nas-nas syariat yang mewajibkan untuk mengikuti ilmu dengan amalan 

dan agar akibat dari ilmu yang dipelajari muncul pada diri orang yang menuntut ilmu. Dan terdapat 

ancaman yang keras terhadap orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Dan begitu pula bagi 

orang yang tidak memulakan perbaikan dari dirinya sendiri sebelum memperbaiki diri orang lain. 

Dan dalil-dalil tentang hal itu sudah sangat terkenal dan dikenal.” 

Sungguh indah ucapan Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah: “Seorang alim itu masih dianggap jahil 

(bodoh) apabila dia belum beramal dengan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, maka 

jadilah dia seorang yang benar-benar alim.” 

Ini adalah ungkapan yang sangat tepat. Kerana apabila seseorang memiliki ilmu, akan tetapi dia tidak 

mengamalkan ilmu tersebut maka dia tetaplah disebut jahil. Sebab tidak ada perbezaan antara 

keadaan dirinya dengan keadaan orang yang jahil. Apabila dia berilmu tetapi tidak mengamalkannya, 

maka orang yang alim itu belumlah layak disebut sebagai orang berilmu yang sesungguhnya, kecuali 

bila dia sudah beramal dengan ilmunya. (Hushulul Ma’mul, hal. 16) 

BERAMAL ADALAH SARANA MEMPERTAHANKAN ILMU 

Syeikh Abdullah bin Soleh Al Fauzan berkata: “Kemudian perlu difahami pula bahawa sebenarnya 

beramal itu juga termasuk penyebab ilmu tetap ada dan bertahan. Oleh sebab itulah, dapat anda 

temui bahawa orang yang beramal dengan ilmunya akan mudah mengeluarkan ilmunya bila-bilapun 

dia mahu.” 

Adapun orang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka ilmu yang didapatkannya sangat cepat hilang. 

Sebahagian ulama salaf mengatakan: “Dahulu kami mencari sarana pendukung dalam rangka 

menghafalkan hadis dengan cara mengamalkannya.” 

Selain itu, ulama lain mengatakan: “Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, 

niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lain yang belum dia ketahui. Dan barang siapa yang 

tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya, maka sangat dikhuatirkan Allah akan 

melenyapkan ilmu yang dimilikinya.” 

Perkataan ini dianggap hadis oleh sebahagian orang, padahal sebenarnya itu bukan hadis. Sebab ianya 

hanyalah ungkapan yang disebutkan Syeikhul Islam rahimahullah. Makna dari kalimat ‘Allah akan 

mewariskan kepadanya ilmu yang belum dimilikinya’ adalah Allah akan menambahkan keimanan dan 
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menyinari pandangan mata hatinya serta membukakan baginya berbagai jenis ilmu dan cabang-

cabangnya. 

Oleh sebab itulah kita dapati orang alim yang sentiasa beramal terus mendapatkan peningkatan dan 

memperoleh limpahan barakah dari Allah SWT dalam hal waktu dan ilmunya. Dalil pernyataan ini 

terdapat di dalam Kitabullah. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang tetap mencari petunjuk, 

maka Allah SWT akan tambahkan kepada mereka petunjuk dan Allah SWT anugerahkan kepada 

mereka ketakwaan.” (QS Muhammad: 17) 

Asy Syaukani mengatakan: “Ertinya Allah pasti akan menambahkan kepada mereka keimanan, dan 

ilmu serta bashirah dalam beragama. Sehingga maknanya orang-orang yang mencari hidayah 

dengan meniti jalan kebaikan, beriman kepada Allah, dan mengamalkan perintahNya, niscaya Allah 

akan tambahkan keimanan, ilmu dan bashirah dalam beragama kepada mereka”. Maka seorang 

muslim hendaknya mengenali urgensi mengamalkan ilmu.” (Hushulul Ma’mul, hal. 17) 

ILMU AKAN MENJADI PEMBELA ATAU PENENTANGMU 

Syeikh Abdullah bin Soleh Al Fauzan berkata: “Dan hendaknya diingat bahawa seseorang yang tidak 

beramal dengan ilmunya, maka ilmunya itu kelak akan menjadi bukti yang menjatuhkannya.” 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Barzah RA, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: 

“Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia akan ditanya 

tentang empat perkara, di antaranya adalah tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkannya.” 

 

Ini bukan hanya berlaku bagi para ulama saja, sebagaimana anggapan sebahagian orang. Akan tetapi 

semua orang yang mengetahui suatu perkara agama maka itu bererti telah tegak padanya hujah. 

Apabila seseorang memperoleh suatu pelajaran dari sebuah pengajian atau khutbah Jumaat yang di 

dalamnya dia mendapatkan peringatan dari suatu kemaksiatan yang dikerjakannya sehingga dia pun 

mengetahui bahawa kemaksiatan yang dilakukannya itu adalah haram, maka ini juga adalah ilmu.  

Dan terdapat hadis yang sah dari Abu Musa Al Asy’ari RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Dan al-

Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah untuk menjatuhkan dirimu.” (HR. Muslim) (Hushulul 

Ma’mul, hal. 18) 

HUKUM BILA ILMU TIDAK DIAMALKAN 

Syeikh Soleh bin Abdul ‘Aziz Alusy Syeikh berkata: “Beramal dengan ilmu itu ada yang apabila 

ditinggalkan menyebabkan kekafiran, ada pula yang menyebabkan terjatuh dalam kemaksiatan, dan 

ada pula yang membuat dirinya terjatuh dalam perkara yang makruh, dan ada juga yang apabila 

ditinggalkan boleh. Lantas bagaimanakah maksudnya? 

Ilmu itu terbahagi menjadi beberapa bahagian. Ilmu tentang tauhid, iaitu meyakini bahawasanya Allah 

SWT sajalah yang berhak disembah. Maka apabila seorang hamba mengetahui ilmu ini lalu tidak 

beramal dengan ilmu ini sehingga dia berbuat syirik kepada Allah SWT, maka ilmunya itu tidak akan 

bermanfaat baginya. Maka pada saat sebegitu bagi dirinya meninggalkan amalan menyebabkan dia 

kafir. 
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Dan kadang-kadang boleh dikategorikan maksiat iaitu misalnya apabila seseorang mengetahui bahawa 

arak haram diminum, dijual, dibeli, memberikan, memintanya, dan seterusnya. Kemudian dia 

membelakangkan ilmu yang dimilikinya padahal dia mengetahui keharamannya, tetapi dia tetap nekad 

melakukannya. Maka tindakannya ini dikategorikan kemaksiatan. Ertinya dia telah terjatuh dalam dosa 

besar. 

Dalam pembahasan ini, ada pula ilmu yang apabila tidak diamalkan, dihukumi sebagai hal yang makruh. 

Seperti contohnya apabila seseorang mengetahui bahawa Nabi SAW melakukan solat dengan tatacara 

tertentu yang termasuk sunnah-sunnah solat kemudian dia tidak mengamalkannya maka ini makruh 

hukumnya. Kerana dia telah meninggalkan sebuah amal sunnah, bukan wajib. Sehingga hukum 

meninggalkannya adalah makruh saja sedangkan mengamalkannya hukumnya mustahab. 

Dan kadang-kadang beramal dengan ilmu itu boleh saja begitu pula boleh meninggalkannya. Seperti 

perkara-perkara mubah dan adat dan semacamnya. Seperti misalnya apabila sampai kepada kita hadis 

bahawasanya Nabi SAW memakai pakaian dengan model tertentu, atau cara berjalan beliau adalah 

demikian dan demikian. Perkara-perkara ini adalah perkara manusiawi dan kebiasaan saja, 

sebagaimana sudah kita pelajari bahawa hal seperti ini tidak termasuk perkara yang kita diperintahkan 

untuk menirunya. Sehingga tidak mengerjakannya adalah mubah sebab seorang muslim memang tidak 

diperintahkan untuk meniru perkara-perkara semacam ini. Iaitu perkara-perkara seperti tatacara 

berjalan Nabi SAW, suaranya, atau hal-hal lain yang termasuk perkara manusiawi dan kebiasaan saja 

yang dilakukan beliau SAW. Sehingga mengamalkan hal itu mubah saja. Tetapi boleh juga diberi pahala 

apabila disertai niat ingin meneladani beliau. Kerana itulah maka meninggalkan amal dalam hal ini juga 

mubah…” (Syarh Kitab Tsalatsatul Ushul, hal. 5) 

MENGAMALKAN ILMU ADALAH CIRI PENUNTUT ILMU SEJATI 

Syeikh Muhammad bin Soleh Al ‘Ustaimin rahimahullah menyebutkan bahawa salah satu adab yang 

harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Beliau mengatakan: “Sudah 

sepatutnya penuntut ilmu beramal dengan ilmunya, baik yang terkait dengan masalah aqidah, 

akhlak, adab mahupun muamalah, kerana sesungguhnya inilah buah ilmu dan hasil yang boleh 

dipetik darinya. 

“Seseorang yang membawa ilmu itu seperti orang yang membawa senjata. Boleh jadi senjata itu 

membelanya atau berbalik mengenai dirinya. Oleh sebab itulah terdapat sebuah hadis sahih dari 

Nabi SAW bahawa beliau bersabda: “Al-Quran adalah hujah pembelamu atau yang 

menjatuhkanmu.” (HR. Muslim). Al-Quran akan membelamu jika kamu beramal dengannya. Dan dia 

akan berubah menjadi musuhmu apabila kamu tidak mengamalkannya…” (Kitabul ‘Ilmi, hal. 32) 

MENGAMALKAN ILMU ADALAH CIRI DA’I SEJATI 

Syeikh Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan: “Salah satu akhlak dan sifat yang semestinya 

bahkan wajib dimiliki oleh da’i adalah beramal dengan isi dakwahnya. Dan hendaknya dia boleh 

menjadi teladan yang baik dalam perkara yang didakwahkannya. Bukan termasuk orang yang 

mengajak kepada sesuatu kemudian meninggalkannya. Atau melarang sesuatu tetapi kemudian dia 

sendiri melakukannya. Ini adalah keadaan orang-orang yang merugi, kita berlindung kepada Allah 

darinya.” 
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Adapun keadaan orang-orang yang beriman dan beruntung adalah menjadi da’i kebenaran, mereka 

mengamalkan ajakannya, bersemangat melakukannya, bersegera mengerjakannya serta berusaha 

menjauhi perkara yang dilarangnya. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, 

mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Sungguh besar 

murka Allah atas perkataan kalian terhadap sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan.” (QS Ash 

Shaff: 2~3) 

Allah SWT juga berfirman dalam konteks celaan terhadap kaum Yahudi kerana mereka menyuruh orang 

untuk berbuat baik sementara mereka sendiri melupakan diri sendiri: “Apakah kalian menyuruh orang 

untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan kewajiban diri kalian sendiri. Padahal 

kalian juga membaca Al-Kitab. Tidakkah kalian memahami.” (QS Al-Baqarah: 44) (Wujuubu Da’wah 

ilallaah wa Akhlaaqu Du’aat, hal. 52) 

MENGAMALKAN ILMU ADALAH BAHAGIAN DARI SIRATUL MUSTAQIM 

Setiap kali solat kita sentiasa memohon petunjuk kepada Allah agar diberi hidayah menuju dan meniti 

jalan yang lurus atau siratul mustaqim. Apakah yang dimaksud siratul mustaqim? 

Syeikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di rahimahullah berkata: “(Siratul Mustaqim) adalah jalan 

terang yang akan mengantarkan hamba menuju Allah dan masuk ke dalam SyurgaNya. Hakikat jalan 

itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya…” (Taisir Karimir Rahman, hal. 39) 

Kemudian Allah memperjelaskan hakikat siratul mustaqim ini di dalam ayat berikutnya: “Iaitu jalan 

orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan 

bukan pula jalan orang-orang yang sesat.” (QS Al-Fatihah) 

Syeikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di rahimahullah berkata: “Shirathalladziina an’amta ‘alaihim 

adalah jalan para Nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh, ‘bukan’ jalan 

“orang-orang yang dimurkai” iaitu orang-orang yang telah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak 

mahu mengamalkannya, seperti halnya orang Yahudi dan orang lain yang memiliki ciri seperti 

mereka. Bukan pula jalan ‘orang-orang yang sesat’ iaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran 

di atas kebodohan dan kesesatan, seperti halnya orang Nasrani dan orang lain yang memiliki ciri 

seperti mereka.” (Taisir Karimir Rahman, hal. 39) 

Oleh sebab itulah kita disarankan agar selalu memohon hidayah kepada Allah SWT; baik hidayah ilmu 

(hidayatul irsyad) mahupun hidayah amal (hidayatu taufiq). 

Al Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan: “Seandainya bukan kerana betapa besar keperluan 

hamba untuk meminta hidayah sepanjang siang dan malam, tentulah Allah tidak akan menuntunnya 

untuk melakukan hal itu.” 

Kerana sesungguhnya seorang hamba sentiasa memerlukan bimbingan Allah SWT pada setiap saat dan 

keadaan supaya dia memperoleh ketegaran di atas hidayah, mengokohkan diri di dalamnya, 

mendapatkan pencerahan, hidayah semakin bertambah dan berterusan di dalam dirinya. 

Kerana seorang hamba tidak mampu menguasai barang sedikitpun manfaat mahupun mudarat bagi 

dirinya sendiri, kecuali yang diinginkan Allah SWT. Sehingga Allah SWT pun membimbingnya agar 
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meminta petunjuk pada setiap waktu, yang dengan sebab itu Allah SWT akan membentangkan 

pertolongan, ketegaran dan taufiq kepadanya. 

Maka orang yang berbahagia adalah orang yang diberi taufiq oleh Allah Ta’ala untuk selalu meminta 

petunjuk, kerana Allah menjamin akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaNya. 

Terlebih lagi apabila orang yang meminta sedang berada dalam keadaan tersepit dan sangat merasa 

perlu kepada Allah, di waktu siang mahupun malam… (Tafsir Ibnu Katsir, I/37-38) 

Wallahu a’lam. 

 


