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Lidah Pengarang . . . . . . .
Berbagai cara dapat dilakukan oleh seorang Muslim untuk menunjukkan rasa cintanya kepada
Rasulullah s.a.w. Berkurun-kurun lamanya umat Islam di seluruh dunia menyambut kelahiran
Rasulullah s.a.w. pada setiap 12 Rabiul Awwal. Berlandaskan sabda Rasulullah s.a.w. bahawa
setiap amal itu bertolak dari niat pada diri si pelaku, maka setiap Muslim di dalam menyambut
kelahiran Rasulullah s.a.w. ini, adalah menjadi tujuan utama mereka untuk merasakan kelazatan
iman dan terutama sekali rasa cinta mahabbah kepada Baginda Rasulullah s.a.w. Tidak ada
keraguan pada diri setiap insan bahawa Rasulullah s.a.w merupkan sebaik-baik makhluq yang
telah diciptakannya, kemudian beliau diangkat oleh Penciptanya menjadi RasulNya sehinggalah
beliau mencapai kedudukan Habibullah iaitu Kekasih Unggul Tuhan Semesta Alam. Maka setiap
manusia yang menyambut kelahiran rahmat bagi sekalian alam ini, adalah bagi mereka keinginan
untuk melahirkan rasa cinta kepada Kekasih Allah swt ini.
Melalui Hidayah dan Rahmat Allah swt, agama Islam ini telah dapat kita hidupkan didalam diri
kita. Maka usaha untuk mempertahankan dan mempertingkatkan keimanan ini terletak pada diri
setiap Muslim untuk memakmurkannya dan memartabatkannya. Begitulah juga bagi setiap Muslim
telah mengimani kedudukan mulia Rasulullah s.a.w. didalam pengakuan syahadah mereka. Tetapi
usaha untuk mencapai pemahaman sebenar kedudukan mulia Rasuluallah s.a.w tersebut adalah
melalui usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai faham sebenar sehinggakan dapatlah dirinya
merasakan keagungan kedudukan Rasulullah s.a.w. Di dalam kata-kata seorang alim, Imam
Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami As-Syafie R.A ( wafat 974 hj ) dalam kitabnya bernama :
Ni’matul Kubra Alal Alam Fi Maulidi Saidi Waladi Adam, dalam Akhir Bab : Faslun Fii Bayan Fadli
Maulid Nabi Saw, beliau telah mengatakan:

‘Barangsiapa yang sudah terhias dalam jiwanya ‘keagungan Nabi SAW’ cukuplah sampai disini
penjelasannya, dan barangsiapa yang kehilangan ‘keagungan Nabi SAW’ dalam jiwa mereka, jika penuh
satu dunia dengan kata-kata yang mengalakkan , tetap hatinya tiada tertarik dalam kecintaan terhadap
Baginda SAW.’
Maka mencapai faham kedudukan mulia dan agung Rasulullah s.a.w. ini merupakan perjalanan
penting di dalam hidup setiap Muslim. Kerana akhirnya tujuan setiap Muslim adalah untuk mencapai
keridhaan Allah swt dan mencapai kecintaan kepada Rasulullah s.a.w sehinggakan nanti setiap
Muslim itu akan bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurgawi. Sabda Rasulullah s.a.w. :Telah berkata
Anas bin Malik dari Rasulullah s.a.w. yang berkata:

“Tidak beriman salah satu dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan
semua manusia.” (Riwayat Bukhari)
Usaha untuk mencapai makrifah dan akhirnya mahabbah kepada Allah dan RasulNya ini berbagai
caranya. Antaranya, mempelajari dan ber usaha memahami Quran dan Sunnah, kemudian
menghidupkan Quran dan Sunnah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah s.a.w., mentaati perintah
Allah s.w.t. dan rasulNya, serta aktiviti-aktiviti penambahan seperti menghadiri majlis pembacaan
Maulidin Nabi dan berbagai lagi.
Antara usaha yang telah dilakukan para ulama terdahulu sehinggakan hari ini adalah menulis
serta menerbitkan kitab yang diteraskan kehidupan, perlakuan serta kata-kata Rasulullah s.a.w.
Kitab-kitab sirah, madah-madah yang ditujukan untuk menggambarkan kemuliaan Rasulullah s.a.w.
antara contoh usaha tersebut. Inabah kali ini ingin menuruti usaha sedemikian. Kali ini Inabah
menampilkan empat Ahadith dari Rasulullah s.a.w. tentang berbagai isu untuk sama-sama kita
tatapi dan fahami. Usaha ini adalah sebagai sebahagian usaha kami menunjukkan rasa kecintaan
kepada Rasulullah s.a.w. dengan menghidupkan syiar Rasulullah s.a.w. melalui penerangan
beberapa hadis – hadis beliau, yang telah pun di syarahkan oleh beberapa asatizah kita. Moga
usaha ini mendapat keredhaan dan menambahkan ilmu bagi tatapan kita bersama.

2

Masjid Khadijah

Biografi
Perang Diisytiharkan Kepada Sesiapa Yang Memusuhi Wali
Allah

BIOGRAFI -

Imam Ibn Rajab Al-Hanbali (736H – 795H)

I

mam Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Abdul Rahman yang dikenali dengan panggilan Ibn Rajab
Al-Hanbali telah dilahirkan di Baghdad pada tahun 736 Hijriah. Beliau juga dikenali dengan
panggilan Zainuddin, Rajab As-Salami Ad-Dimasyqi.

Ibn Rajab tergolong dari keluarga yang berketurunan ulama. Datuknya adalah seorang guru agama
yang meminati Ilmu Hadis dan mempunyai ramai anak murid yang belajar dengannya. Manakala
bapanya pula, dilahirkan di Baghdad pada tahun 706 Hijriah dan membesar di linkungan para ulama
pada zamannya. Bapanya pernah merantau ke Damsyiq ketika Ibn Rajab berusia lima tahun bersama
keluarganya. Beliau kemudian melanjutkan pengajiannya di Damasyiq di bawah bimbingan ulamaulama yang terkenal pada ketika itu. Beliau kemudian mengembara ke Baitul Maqdis, pulang ke
Baghdad dan dari sanalah beliau menunaikan fardhu haji pada tahun 749 Hijriah. Semasa di Makkah,
bapanya telah menguruskan agar anaknya, Abdul Rahman Ibn Rajab belajar hadis-hadis riwayat
Al-Bukhari dengan sanad yang bersilsilah di bawah bimbingan seorang alim dalam ilmu hadis. Ibn
Rajab kemudian berangkat ke Mesir sebelum pulang ke Damsyiq dan mula mengajar. Beliau dipuji
oleh para gurunya kerana ilmu dan taqwanya yang luar biasa.
Dibesarkan dalam suasana keilmuan, Ibn Rajab telah menampilkan semangat menuntut ilmu yang
kuat. Bahkan beliau telah diizinkan menghadiri perjumpaan ulama ketika baru berusia tiga atau
empat tahun. Beliau menghadiri majlis para ulama di bawah bimbingan datuknya ketika berusia
tiga hingga lima tahun. Tambahan dari itu, Ibn Rajab menerima sijil dari mereka dalam usia yang
begitu muda sekali. Kesemua ini menunjukkan bahawa ia mempunyai minda yang tajam dan
kesungguhan serta kecintaan kepada ilmu.
Ibn Rajab juga berpeluang untuk mengembara dalam usaha mencari ilmu pada usia yang muda.
Ini disebabkan galakan bapanya yang sentiasa ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk
anaknya. Beliau mula membaca ilmu di bawah bimbingan ulama Damsyiq ketika berusia lima tahun
dan belajar dengan ulama seperti Ibn An-Naqeeb (wafat 745 hijriah), As-Subki dan An-Nawawi (wafat
749 Hijriah). Beliau kemudian belajar di bawah bimbingan Muhammad Ibn Ismail Al-Khabbaz (wafat
756 Hijriah), yang merupakan guru yang paling banyak mempengaruhi beliau dan ramai lagi ulamaulama pada zamannya. Setelah mengunjungi Baitul Maqdis di mana beliau belajar dengan Al-Allai’e,
Ibn Rajab pulang ke Baghdad pada tahun 748 Hijriah dan dari sana beliau berangkat menunaikan
fardhu haji, sebelum kembali ke Damsyiq, di mana beliau selalu mendampingi salah seorang gurunya
yang terkenal, Ibn Al-Qayyim sehinggalah beliau wafat pada tahaun 795 Hijriah.
Perjalanan beliau ke Mesir adalah pada tahun 754 Hijriah, bersama bapanya di mana beliau belajar
di bawah bimbingan Abu Al-Haram Al-Qalanisi dan ramai lagi. Beliau terus mendalami ilmu-ilmu
agama dengan ramai ulama apabila beliau ke Makkah untuk menunaikan hajai pada tahun 763
Hijriah. Akhirnya, beliau menetap di Damsyiq di mana beliau mengajar dan menulis sehingga akhir
hayatnya.
Ibn Rajab banyak menghabiskan masa hayatnya dengan mengajar dan menulis. Dia lebih suka
berada di rumah dengan kitab-kitabnya. Maka itu, tidak hairanlah jika ia telah menulis banyak dalam
Ilmu Hadis. Antara penulisannya yang mansyur adalah komentari tentang hadis himpunan Imam
At-Tirmizi dan juga Imam Al-Bukhari. Walaupun bidang pengkhususannya adalah dalam bidang
hadis, Ibn Rajab juga menulis tentang Ilmu Fiqeh, sejarah dan lain-lain lagi.
Antara kitab-kitab karangan Ibn Rajab yang terkenal ialah Al-Istikhraj Fi Ahkamil Kharraj,
Al-Qawa’idul Fiqhiyyah, Thabaqaatul Hanailah, Fadl Ilmis Salaf ‘Ala Ilmil Khalaf, Syarah Jaami’
At-Tirmizi dan lain-lain lagi.
Semoga Allah swt mencucuri rahmat ke atas rohnya. Amin.
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Perang Diisytiharkan
Kepada Sesiapa Yang
Memusuhi Wali Allah
oleh
Ustaz Hj Mohamed Haji Ali

Allah swt berfirman:

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak
( pula) mereka bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa.
Dan bagi mereka diberi berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat”2

2Surah Yunus: 62 - 64

4

Masjid Khadijah

Perang Diisytiharkan Kepada Sesiapa Yang Memusuhi Wali Allah

Matan / Lafaz Hadis

Berkata Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Sesungguhnya Allah s.w.t.
telah berfirman:
“Barangsiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Dan tiada
seseorang hambaKu yang bertaqarrub kepadaKu dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada ia
menunaikan segala yang Kufardhukan ke atas dirinya. Dan hendaklah hambaku bertaqarrub kepadaKu
dengan Nawafil, sehingga Aku mencintainya. Dan apabila Aku mencintainya, nescaya jadilah Aku
(seolah-olah) pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan pemandangannya yang ia
memandang dengannya, dan tangannya yang ia bertindak dengannya, dan kakinya yang ia berjalan
dengannya. Dan andaikata ia memohonKu pasti akan Kuberinya, dan andaikata ia berlindung
kepadaKu pasti akan Kulindunginya”.
Tema Hadis
Balasan untuk orang yang memusuhi wali Allah dan amalan yang paling utama untuk
mendekatkan diri kepada Allah.
Jenis Hadis
Hadis ini adalah Hadis Qudsi. Hadis Qudis ialah kata-kata Allah swt yang dilafazkan oleh Nabi
Muhammad saw. Ia adalah hadis Nabi saw yang disandarkan oleh Allah swt. Maksudnya Nabi saw
meriwayatkannya bahawa itu adalah kalamullah. Maka Nabi saw menjadi perawi kalam Allah ini
dengan menggunakan lafaz Nabi sendiri. Apabila seseorang meriwayatkan Hadis Qudsi, dia
meriwayatkannya dari Rasulullah saw dengan disandarkan kepada Allah swt dengan mengatakan:
Rasulullah saw telah bersabda bahawasanya Allah swt telah berfirman ….3
Keterangan Sanad dan Rawi Hadis
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada Bab ‘At-Tawaadhu’ juz VIII, halaman 105.
Diriwayatkan oleh Muhammad Bin Uthman Bin Karamah Al-Ijli Al-Kufi dari Khalid Bin Makhlad
Al-Qathwani Al-Kufi dari Abu Ayyub Sulaiman Bin Bilal At-Tamimi dari Syarik Bin Abdillah Bin
Abi Namir dari Atha’ Bin Yasar dari Abu Hurairah4 ra dari Rasulullah saw. 5 Hadis ini juga
diriwayatkan oleh Hakim, Abu Ya’ala, At-Thabraani, Abu Nu’aim dan Ibnu Asakir daripada
Aisyah ra.

3 Manna’ Khalil Al-Qattan ‘Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran’ terjemahan Drs Mudzakir AS,
terbitan Litera AntarNusa dan Pustaka Islamiyah – halaman 25
4 Nama beliau adalah Abdurrahman bin Shakhar Addausy, masuk Islam ketika perang Khaibar tahun
ke 7 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah.
5 Syarah Hadis Qudis Bab Balasan untuk Orang yang Memusuhi Kekasih Allah dan Amalan Yang Paling
Utama Untuk Mendekatkan Diri kepada Allah, terbitan Penerbit Buku Islam Rahmatan – halaman 152
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Riwayat-riwayat lain

Berkata Aishah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Allah s.w.t. telah berfirman:
“Barangsiapa yang menggangu waliKu, maka ia telah menyatakan perang terhadapKu. Dan tiada
seorang hambaKu yang bertaqarrub kepadaKu seperti menunaikan segala kefardhuannya. Dan selama
hambaku bertaqarrub kepadaku dengan Nawafil, sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku
mencintainya, nescaya jadilah Aku (seolah-olah) seperti matanya yang ia melihat dengannya, dan
telinganya yang ia mendengar dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya, dan hatinya
yang ia memikir dengannya, dan lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Apabila ia meminta, Aku
akan memberinya, dan apabila ia berdoa, Aku akan mengkabulkannya. Dan tidak pernah teragakagak dalam sesuatu perbuatan yang Aku putuskan, seperti teragak-agaknya Aku untuk mewafatkannya.
Sebab dia bencikan mati, sedang Aku benci pula untuk menyakiti hatinya”.
Dikeluarkan oleh At-Thabraani dan yang lainnyadari riwayat Uthman Bin Abi Al-‘Atikah dari
Ali Bin Yazid dari Al-Qasim dari Abi Umamah dari Nabi saw Baginda bersabda : Allah swt telah
berkata :

“Barangsiapa yang menghina waliKu, maka ia telah menyatakan perang terhadapKu. Wahai anak
Adam, sesungguhnya engkau tidak sekali-kali akan mengetahui apa yang ada di sisiku kecuali apa
yang telah Aku fardhukan ke atasmu. Dan hendaklah hambaKu bertaqarrub kepadaKu dengan Nawafil,
sehingga Aku mencintainya. Maka nescaya jadilah Aku hatinya yang ia memikir dengannya, dan
lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan pandangannya yang ia melihat dengannya. Maka
apabila ia berdoa kepadaKu, akan Kukabulkannya, dan apabila ia meminta padaKu, maka Akan Aku
beri padanya, dan apabila ia memohon kemenangan dariKu, maka akan Ku berikannya kemenangan.
Dan sebaik-baik ibadah hambaKu yang Aku sukai adalah nasihat.”
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Dikeluarkan oleh At-Thabraani dan yang lainnya dari hadis Al-Hassan Bin Yahya Al-Khasyani,
dari Sidqah Bin Abdullah Ad-Dimasyqi, dari Hisyam Al-Kinani, dari Anas dari Nabi saw dari Jibril as
dari Tuhannya Subhanahu wa Ta’ala telah berkata :

“Barangsiapa yang menghina waliKu, maka ia telah menyatakan perang terhadapKu. Dan tidak
pernah teragak-agak dalam sesuatu perbuatan yang Aku putuskan, seperti teragak-agaknya Aku untuk
mencabut nyawa hambaKu yang beriman yang membenci akan maut sedang Aku benci pula untuk
menyakiti hatinya. Dan maut itu pasti datang padanya. Dan barangsiapa dari kalangan hambaKu
yang beriman menghendaki satu pintu dari pintu-pintu ibadah, maka Aku menghindarkan ujub dari
memasuki hatinya yang dapat merosakkannya. Dan tiada seseorang hambaKu yang bertaqarrub
kepadaKu dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada ia menunaikan segala yang Kufardhukan ke
atas dirinya. Dan hendaklah hambaku bertaqarrub kepadaKu dengan Nawafil, sehingga Aku
mencintainya. Dan barangsiapa yang Aku mencintainya, maka nescaya jadilah Aku (seolah-olah)
baginya pendengaran, pandangan, bantuan dan kekuatan. Maka apabila ia berdoa kepadaKu, akan
Kukabulkannya, dan apabila ia meminta padaKu, maka Akan Aku beri padanya, apabila ia memohon
nasihat maka Aku akan menasihatinya.
Dikeluarkan oleh At-Thabraani dari hadis Al-Auzaie dari Ubdah bin Abi Lubabah, telah berkata
kepadaku Zur Bin Habisy: Aku telah mendengar Huzaifah mengatakan : Telah bersabda Rasulullah
saw : Sesungguhnya Allah swt telah mewahyukan kepadaku :

Masjid Khadijah
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“Wahai saudara para rasul, wahai saudara para yang memberi peringatan! Ingatkanlah kaummu
agar tidak memasuki rumah dari rumah-rumahKu sedangkan pada mereka kesesatan, maka
sesungguhnya Aku melaknatinya selagi mana ia berdiri di sisiKu melakukan solat sehingga
dikembalikan kesesatan tersebut kepada ahlinya. Maka jadilah Aku seolah-olah pendengarannya yang
ia mendengar dengannya, jadilah Aku penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan jadilah ia
dari golongan wali-waliKu dan orang-orang yang bersih dari hambaKu, dan jadilah ia temanKu
bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada dalam syurga”.
Intisari Hadis
Hadis ini menerangkan tentang wali Allah iaitu seorang muslim dan mukmin yang menghampirkan
diri mereka kepada Allah swt, bukan sahaja dengan menunaikan kefardhuan yang telah wajib atas
dirinya, malah lebih dari itu dengan memperbanyakkan ibadah-ibadah tathawwu’, seperti solatsolat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran serta mengingati Allah swt pada setiap masa, dan
sebagainya sehingga hatinya tiada tempat lagi untuk yang lain melainkan Allah swt. Maka lantaran
itulah Allah swt mengisytiharkan perang terhadap orang yang mengganggunya.
Dalam hadis Qudis ini, Allah swt telah menyatakan bahawa barangsiapa yang memusuhi,
mengganggu dan menyakiti para waliNya atau kekasihNya, maka Allah swt mengisytiharkan perang
terhadap. Siapalah yang sanggup berperang dengan Allah? Tentu sekali tiada yang sanggup. Tak
usahkan hendak berperang dengan Allah, berhadapan dengan kemurkaan Allah sahaja tidak
disanggupi oleh sesiapa sahaja. Sebab kalau Allah murka, alamat badan menanggung celaka, kecuali
jika segera memohon ampun, kembali kepada jalan hidayatNya, mengerjakan segala perintahNya,
dan menjauhi segala laranganNya. Lantaran itu, hendaklah perhubungan kita dengan para wali Allah
dan orang-orang salih sentiasa baik, dan selalu menghormati mereka. Kalau sudah tidak mahu
berkhidmat kepada mereka, atau membantu mereka, maka janganlah sampai kita mengganggu
apatah lagi memusuhi mereka.
Kemudian Allah swt menggambarkan cara-cara mendekatkan diri kepadaNya, iaitu pertama
hendaklah dengan menunaikan segala kefardhuan yang diwajibkan Allah kepada kita. Solat, puasa,
zakat dan haji adalah kefardhuan –kefardhuan yang wajib yang tidak harus ditinggal atau dicuaikan.
Itulah langkah pertama untuk bertaqarrub kepada Allah swt. Yang wajib ini mestilah dipenuhi terlebih
dahulu, sebelum yang lainnya.
Kalau yang fardhu sudah sempurna dilaksanakan, maka dianjurkan supaya melangkah satu tingkat
lagi untuk bertaqarrub kepada Allah swt, iaitu dengan mengerjakan berbagai-bagai ibadah nawafil
yakni solat-solat sunnah, puasa-puasa sunnah dan sebagainya. Kalau sudah berusaha melaksanakan
demikian, maka tergolonglah ia dari orang-orang yang dicintai Allah. Kalau seseorang itu dicintai
Allah, maka jadilah ia kekasih Allah. Maka oleh itu Allah mengatakan dalam hadis ini, nescaya
jadilah Aku (seolah-olah) pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan pemandangannya
yang ia memandang dengannya, dan tangannya yang ia bertindak dengannya, dan kakinya yang ia
berjalan dengannya.
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Orang yang dicintai Allah swt itu sentiasa berada dalam naunganNya, sehingga segala gerakgerinya diarahkan kepada segala perbuatan yang diredhaiNya semata. Sebab Allah swt tidak ingin
kita melakukan yang mungkar, padahal hawa nafsu kita pula sangat cenderung kepada yang mungkar.
Hanya orang yang dirahmati Tuhannya akan terselamat dari angkara hawa nafsu, dan mereka itulah
orang-orang yang berada dalam perlindungan Allah swt dan naunganNya. Dan orang yang berada
dalam naungan Allah adalah orang yang dicintaiNya, sedang orang yang dicintaiNya itu tentu sudah
menunaikan segala kewajipannya dengan sempurna. Kemudian ditambahnya lagi dengan amalamal kebajikan secara sukarela. Segala anjuran Allah dilaksanakannya dengan penuh redha dan
syukur. Segala anggotanya akan tertarik untuk melakukannya, sedang hatinya merasa lapang dan
tenang.
Kemudian Allah swt menyatakan bahawa segala yang dipinta oleh hambaNya yang dicintai itu
akan diberiNya, dan segala yang didoakan pula akan dikabulkannya. Maka kerana itu kita dianjurkan
minta didoakan oleh orang-orang salih dan orang-orang yang dekat kepada Allah swt. Cara ini sangat
digalakkan kerana kemungkinan besar doa itu dikabulkan Allah berkat kesalihan hambaNya.
Rahmat Allah swt amat luas. Dia tidak perlu menahan pemberian atau pengabulanNya kepada
sesiapa pun. Malah kalau kita tidak meminta pun, Dia tetap memberi. Apatah lagi orang yang
meminta, lebih-lebih lagi jika yang meminta itu para kekasihNya, para waliNya dan para salihin
dari hamba-hambaNya. Allah swt telah berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa para waliNya
tiada bimbang dan tiada dukacita bagi mereka. Segala apa yang mereka inginkan, semuanya ada di
sisi Tuhan mereka. Harus kita memberikan keyakinan kita terhadap wali Allah dan orang-orang
salih.
Akhir sekali, Allah swt menyatakan bahawa Dia tiada teragak-agak untuk memutuskan sesuatu
perkara seperti teragak-agakNya untuk meregut nyawa hambaNya yang Wali kerana wali Allah itu
adalah kekasihNya, sedang perlakuan terhadap kekasih-kekasihNya mestilah segala yang
menggembirakan dan menyenangkan. Ini adalah suatu gambaran kemuncak dari kasih sayang
Tuhan terhadap hambaNya. Sebab hamba itu bencikan mati, kata Allah, sedangkan Allah tidak
ingin menyakiti hati kekasihNya untuk mewafatkannya. Lantaran mati itu adalah satu ketetapan
yang pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan, kerana mati itu adalah pintu untuk memasuki kehidupan
yang kedua, iaitu kehidupan abadi yang dijanjikan Tuhan.
Memang para nabi dan rasul, sebelum diwafatkan oleh Allah swt, diberikan kepada mereka terlebih
dahulu, sama ada ingin terus hidup di dunia atau mati. Nabi Muhammad saw tatkala diberi pilihan
ini, Baginda mengatakan “Ilar Rafiiqil A’la, yakni memilih untuk berangkat kepada Kekasih Yang
Tertinggi, iaitu Allah swt.
Penjelasan / Syarah Hadis 6
(Barangsiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku mengisytiharkan perang
ter
hadapnya) – Yakni maka Aku mengkhabarkan kepadanya bahawa Aku memeranginya,
terhadapnya)
disebabkan kebenciannya kepada wali-waliKu. Oleh kerana itu telah disebut dalam hadis
riwayat Aisyah (Maka dia mengajak Aku perang dengannya)
dengannya). Dan hadis yang lain dari
Mu’az Bin Jabal, beliau telah mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

6 Syarah Hadis ini telah diambil dan diterjemahkan dari Kitab Jami’ Al-Ulum Wal Hikam susunan Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau ialah Zaynuddeen ‘Abdur-Rahmaan ibn Ahmad ibn ‘Abdir-Rahmaan
dikenali sebagai Ibn Rajab As-Salaami ad-Dimashqi. Beliau lahir pada tahun 736H dan wafat pada tahun 795H. Syarahnya diambil dari hadis yang ke 38 dari kitab tersebut.
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“Sesungguhnya sekecil-kecil riya’ itu syirik, dan sesungguhnya siapa yang memusuhi waliKu,
maka dia telah mengajak Allah berperang dengannya, maka sesungguhnya Allah swt mencintai
orang-orang yang baik lagi bertaqwa dan menyendiri.”
Wali-wali Allah diwajibkan kita mengikuti mereka, dan diharamkan permusuhan terhadap mereka,
sepertimana musuh-musuh Allah itu wajib diperangi dan haram mengikuti mereka. Allah swt
berfirman :

Janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia7.
Dan firman Allah swt lagi :

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasulNya dan orang-orang yang beriman, yang
mendirikan solat dan menunaikan zakat serta mereka tunduk kepada Allah. Dan barangsiapa
mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya
pengikut agama Allah itulah yang pasti mendapat kemenangan8.
Ketahuilah bahawa segala perbuatan maksiat dan dosa adalah bermaksud menentang Allah
swt. Al-Hassan telah berkata : Wahai Anak Adam, adakah kamu sanggup dan mempunyai
keupayaan menentang dan memerangi Allah swt? Barangsiapa yang membuat maksiat, bererti ia
telah memerangi Allah. Sekiranya dosa dan maksiat tersebut makin besar, maka besarlah
peperangan dan penentangan terhadap Allah swt.
Begitu juga dengan permusuhan terhadap para wali-wali Allah. Sesungguhnya Allah swt
sentiasa mengurniakan kemenangan kepada para waliNya, mengasihi mereka dan menyokong
mereka. Maka barangsiapa yang memusuhi mereka, maka ia telah memusuhi Allah swt serta
memerangiNya. Dalam hadis Nabi saw berkata :

“Allah, Allah pada para sahabatku, janganlah kamu mengambil ringan terhadap mereka.
Barangsiapa yang menyakiti mereka, maka mereka telah menyakitiku, dan barangsiapa yang
menyakitiku, bererti dia telah menyakiti Allah swt. Dan barangsiapa yang menyakiti Allah swt, tiada
teragak-agak bagi Allah untuk mengambilnya”.
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Sesungguhnya Allah swt telah menyatakan kepada Nabi Musa as ketika berkata kepadanya :

Ketahuilah bahawasanya sesiapa yang menghina waliKu, atau menakutkannya, maka dia telah
mengajak Aku untuk berperang, dan bermusuh denganKu....
(Dan tiada seorang hambaKu yang bertaqar r ub kepadaKu dengan sesuatu yang
lebih Ku cintai daripada ia menunaikan segala yang Ku fardhukan keatas dirinya.
Dan hendaklah hambaKu bertaqar r ub kepadaKu dengan Nawafil, sehingga Aku
mencintainya.)
Setelah Allah swt menerangkan tentang penentangan terhadap para waliNya dan peperangan
terhadap diriNya, maka seterusnya dijelaskan pula sifat-sifat yang ada pada para waliNya dan
menyebut juga perkara yang menyebabkan mereka itu dekat kepadaNya. Asal kewalian itu adalah
dekat dan asal permusuhan itu adalah jauh. Maka para wali Allah adalah mereka yang mendekatkan
diri mereka kepada Allah swt dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri mereka kepadanya.
Begitu pula sebaliknya, para musuh Allah adalah mereka yang menjauhkan diri mereka daripada
Allah swt dengan perkara-perkara yang menjauhkan diri mereka daripadaNya.
Golongan Wali-Wali Allah
Justeru, para wali-wali Allah yang mendekatkan diri mereka kepadaNya (Al-Muqarrabun) terbagi
kepada dua golongan :Pertama : Mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala kefardhuan.
Ini merangkumi perlaksanaan segala perbuatan wajib dan meninggalkan segala yang haram. Kerana
itulah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah swt kepada hambanya.
Kedua : Mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah swt dengan melaksanakan perkara
yang sunnah sebagai tambahan dari yang wajib. Ini adalah disebabkan tiada jalan untuk sampai
kepada taqarrub kepada Allah swt dan kewalianNya dan mendapat kecintaanNya melainkan jalan
ketaatan sebagaimana yang telah disyara’kan ke atas lisan nabiNya. Maka barangsiapa yang
mendakwa mendapat kewalian selain dari cara ini, maka jelas ia adalah seorang pembohong bagi
dakwaanNya itu, sebagaimana orang-orang Musyrikin mendakwa bahawa mereka mendekatkan
diri kepada Allah dengan menyembah selain Allah, seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Quran :

(Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan
sedekat-dekatnya9 )
Begitu juga sepertimana Allah swt menceritakan tentang kaum Yahudi dan Nasrani
sesungguhnya mereka mengatakan :

(Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya10)
9 Surah Az-Zumar ayat 3
10 Surah Al-Maidah ayat 18
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Darjat Kewalian
Maka, dari hadis ini, dapat difahami bahawa para wali Allah digolongkan dalam dua darjat :Pertama: Ashaabulyamiin (golongan kanan). Iaitu mereka hanya cukup dengan melaksanakan
hal-hal yang wajib sahaja serta menjauhi hal-hal yang diharamkan, tanpa melakukan hal-hal
yang mandub atau menjauhi hal-hal yang makruh.
Sebagaimana yang disebutkan dalam potongan hadis di atas: “Dan tidaklah seorang hambaKu
mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu ibadah yang lebih Aku cintai dari apa yang telah Aku
wajibkan kepadanya”.
Kedua golongan ini disebutkan Allah dalam firmanNya:

“Adapun jika ia termasuk golongan yang dekat (kepada Allah). Maka dia memperoleh ketenteraman
dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika ia termasuk golongan kanan. Maka keselamatan
bagimu dari golongan kanan”.11
Telah berkata Umar Bin Al-Khattab ra : “Sebaik-baik amalan ialah melaksanakan segala yang
difardhukan Allah swt serta menjauhi segala laranganNya dan meluruskan niat di sisi Allah swt.”
Umar Bin Abdul Aziz pernah berkata dalam khutbahnya : “Sebaik-baik amalan ialah melaksanakan
segala yang diwajibkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ini adalah disebabkan Allah swt
apabila mewajibkan atas hambanya sesuatu, adalah bertujuan mendekatkan mereka kepadaNya
dan bagi mereka keredhaan dan rahmat Allah swt.”
Sebaik-baik kefardhuan badan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt ialah solat
sebagaimana firman Allah swt :

Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan12
Rasulullah saw telah bersabda :

“Sedekat-dekat seorang hamba kepada TuhanNya ialah ketika ia sujud”. Baginda bersabda lagi :
“Sekiranya salah seorang dari kamu melakukan solat, maka sesungguhnya ia bermunajat dengan
TuhanNya dan TuhanNya itu di antara dirinya dan qiblat”. Baginda berkata lagi “Sesungguhnya
Allah berhadapan wajahNya dengan wajah hambanya ketika ia solat dan tidak memaling”
Dan di antara kewajipan yang mendekatkan diri kepada Allah swt ialah keadilan seorang pemimpin
terhadap rakyatnya, baik kepimpinannya itu umum seperti seorang hakim atau pun khas seperti
kepimpinan setiap orang terhadap keluarga dan anak-anaknya, sepertimana sabda Rasulullah
saw :
11 Surah Al-Waqi’ah ayat 88-91
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“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertangunggung jawab atas kepimpinannya”.
Dalam riwayat At-Tarmizi dari Abu Saeed, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya hamba paling
dikasihi Allah pada hari qiyamat dan yang paling dekat denganNya ialah pemimpin yang adil”.
Kedua: Assaabiquun Almuqarrabuun (barisan terdepan dari orang-orang yang dekat dengan Allah).
Iaitu mereka yang mendekatkan diri kepada Allah melalui perlaksanaan perkara-perkara yang
mandub (sunnah) serta menjauhi perkara-perkara yang makruh disamping melakukan hal-hal yang
wajib. Sebagaimana lanjutan hadis: “Dan senantiasa seorang hambaKu mendekatkan diri kepadaKu
dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya”.
Kecintaan Kepada Allah swt
Maka barangsiapa yang dikasihi Allah swt, maka akan diberikan kepada hamba tersebut rezekiNya,
kecintaanNya, ketaatanNya dan ia sentiasa sibuk dengan ingatan kepada Allah (zikrullah) serta
sentiasa dalam khidmat kepadaNya. Justeru, orang seperti ini layak mendapat “Al-Qurb” yakni dekat
kepada Allah serta mendapat kecintaanNya dan sentiasa berada dalam langkah kepadaNya. Allah
swt berfirman :

Barangsiapa yang murtad dari agamaNya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum
yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap
orang yang beriman, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah, diberikanNya kepada sesiapa
yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui13
Maksud dari ayat ini, Allah swt mengisyaratkan bahaw barangsiapa yang berpaling dari
mendapat kecintaan Allah swt dan kewalianNya, maka Allah akan menggantikan golongan lain
yang lebih baik dan lebih berhak. Barangsiapa yang berpaling dari Allah maka, bagi Allah itu
pengganti yakni para abdal.
Dalam sebahagian sumber, Allah swt berfirman:

Wahai anak, Adam, carilah Aku maka kamu akan mendapatiKu. Sekiranya kamu mendapatiKu,
maka kamu memperolehi segalanya, sekiranya tidak, kamu akan hilang segalanya, dan Aku ini lebih
lebih dicintai dari segalanya.
13 Surah Al-Maidah ayat 54
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Kemudian Allah swt menyebutkan sifat mereka yang dicintai oleh Allah swt dan mereka
mencintainya dalam firmanNya (yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman,
yang bersikap keras terhadap orang kafir) Yakni mereka bermuamalah dengan orang beriman
dengan penuh kelembutan dan rendah diri serta dengan orang kafir dengan keras. Maka apabila
mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai wali-waliNya yang juga mencintai Allah. Mereka
bermuamalah dengan para wali Allah dengan segala kelembutan, kecintaan dan kasih sayang.
Diriwayatkan bahawa Nabi Daud as pernah berkata :

“Ya Allah, jadikanlah aku dari kekasih-kekasihMu. Sesungguhnya Engkau jika mengasihi seorang
hamba, maka Engkau akan ampunkan dosanya walaupun ianya besar, dan Engkau akan terima
amalannya walaupun kecil.” Sesungguhnya Nabi Daud as berdoa dengan ucapan “Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kecintaanMu, dan kecintaan orang yang mencintaiMu dan kecintaan
amalan yang menyampaikan aku kepada kecintaanMu. Ya Allah jadikanlah kecintaan kepadaMu
sesuatu yang lebih aku cintai dari diriku sendiri, keluargaku, hartaku dan daripada air dingin.”
Telah berkata Rasulullah saw :

“Telah datang TuhanKu kepadaku dalam mimpi seraya berkata Wahai Muhammad ucapkanlah
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kecintaanMu dan kecintaan orang yang mencintaiMu dan
amalan yang menyampaikan aku kepada kecintaanMu”.
Di antara doa Rasulullah saw adalah :

“Ya Allah, kurniakanlah kepadaku kecintaanMu dan kecintaan orang yang memanfaatkan aku
kecintaannya di sisiMu. Ya Allah, segala apa yang Engkau berikan padaku dari apa yang aku cintai,
maka jadikanlah ia suatu kekuatan bagiku bagi apa yang Kau cintai.”
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Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahawasanya Baginda berdoa :

“Ya Allah, jadikanlah kecintaan padaMu sebaik-baik apa yang dicintai olehku, dan ketakutan
kepadaMu perkara yang paling ditakuti olehku, putuskanlah dariku kecintaan kepada dunia dengan
menanamkan padaku kerinduan bertemu denganMu.....”
Maka orang yang telah sampai darjat Muqarrabin ini tiada bagi mereka kebimbangan kecuali
pada apa yang mendekatkan mereka dari sesiapa yang mencintai mereka dan mereka mencintainya.
Telah berkata sebahagian ulama salaf : Sesuatu amal yang dilakukan atas dasar ketakutan dapat
diubah olehnya pengharapan dan amal yang dilakukan atas kecintaan tidak akan dimasuki kelalaian.
Sebahagian mengatakan : Sekiranya bosan para pejuang dari apa yang diperjuangkan, maka tiadalah
bosan seorang pencinta dan bermunajat dan mengingati yang dicintainya.
Telah berkata Firqad As-Sabkhi : “Aku telah membaca di beberapa kitab bahawasanya
sesungguhnya barangsiapa yang mencintai Allah, maka tiada baginya sesuatu kesan dari hawa
nafsunya, dan barangsiapa yang mencintai dunia, maka tiada baginya kesan dari dirinya sendiri.
Orang yang mencintai Allah adalah amir, diperintahkan atas umara dan akan berada pada golongan
pertama di hari qiyamat, kedudukannya akan menjadi tinggi. Kecintaan kepada Allah adalah puncak
bagi mencapai qurbah dan Ijtihad. Tiada akan bosan pencinta-pencinta Allah dari kesungguhan
mereka untuk mendapat kecintaan kepada Allah swt. Mereka mencintai Allah swt dan mencintai
ingatan kepadaNya (zikrullah). Mereka hidup sesama insan dengan nasihat dan mereka takut serta
bimbang akan amalan mereka pada hari qiyamat. Mereka itulah para wali Allah dan kekasihkekasihNya. Mereka itulah orang-orang yang suci bersih dan tiada bagi mereka waktu rehat
melainkan bertemu Allah swt”.
Fathu Al-Musili pernah berkata : “Seorang pencinta tidak mendapati bersama kecintaan kepada
Allah bagi dunia suatu kenikmatan, dan mereka tiada lalai dari ingatan kepada Allah (zikrullah)
walaupun sekelip mata.”
Muhammad Bin An-Nadhr Al-Harithi pernah berkata : “Seorang yang mencintai Allah swt tidak
akan merasa bosan dalam mencapai qurbah, dan tiada mereka merasa bosan dari mengingati Allah”.
Sebahagian ulama pernah berkata : “Seorang pencinta Allah itu bersih hatinya. Memperbanyakkan
zikrullah itu menjadi sebab bagi memperolehi keredhaan Allah swt dengan cara yang mereka mampu
dari banyak cara dan amalan-amalan sunnah yang dilakukan dengan perasaan nikmat dan kerinduan
kepada Allah swt”.
Keagungan Al-Quran
Dan di antara amalan mulia yang mendekatkan hamba kepada Allah ialah dengan melaksanakan
perkara-perkara yang sunnah (Nawafil) seperti membaca Al-Quran, mendengarkan bacaannya serta
tafakkur, tadabbur dan faham akan ayat-ayatnya.
Khabab Bin Al-Arat telah berkata kepada seseorang lelaki : “Taqarrublah (Dekatkanlah)
kamu kepada Allah semampunya. Ketahuilah bahawa kamu tiada sekali akan taqarrub kepadaNya
dengan sesuatu yang lebih dicintai Allah melainkan dengan kata-katanya (yakni Al-Quran)”.
Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah : “Tidaklah bertaqarrub seorang hamba
kepada Allah swt seperti membaca Al-Quran”. Yakni tiada sesuatu yang lebih dinikmati oleh para
pencinta-pencinta Allah swt melainkan kata-kata yang dicintainya (yakni Al-Quran).

Masjid Khadijah

15

Simposium Tasauf - Masjid Khadijah, Ahad 26 March 2006

Sebahagian para Arifin pernah berkata kepada muridnya ; “Adakah kamu menghafal Al-Quran?
Muridnya menjawab : Tidak! Maka gurunya berkata : Bagaimana seorang murid tidak dapat
menghafal Al-Quran? Bagaimana kamu menikmati? Bagaimana kamu membaca? Bagaimana kamu
bermunajat dengan TuhanMu?
Keagungan Zikrullah
Dan di antaranya memperbanyakkan zikrullah yang dilakukan dengan lidah dan hati. Dalam
Musnad Al-Bazzar dari Mu az beliau berkata “ Aku telah bertanya : Wahai Rasulullah, Khabarkanlah
kepadaku tentang sebaik-baik amalan dan sedekat-dekatnya kepada Allah swt? Baginda menjawab
: Kamu mati dan lidahmu sentiasa zikir kepada Allah swt”.
Dalam hadis yang sahih, Rasululullah saw telah bersabda bahawasanya Allah swt berfirman :

“Aku berada dalam sangkaan hambaKu tentang diriKu. Aku bersamanya ketika dia ingat kepadaKu.
Sekiranya dia mengingatiKu pada dirinya, maka Aku akan mengingatinya pada diriKu. Sekiranya
dia mengingatiKu depan orang ramai, maka Aku akan mengingatinya di depan orang yang keadaan
mereka lebih baik daripada diri mereka”. Dalam hadis yang lain “Aku bersama hambaku ketika dia
mengingatiKu dan bergerak lidahnya berzikir kepadaKu”.
Di antaranya ialah mencintai para kekasih dan wali Allah. Dalam sunan Abu Daud dari Umar ra
beliau berkata bahawasanya Rasulullah saw telah bersabda :-

“Ada di antara hamba Allah orang-orang yang bukan dari kalangan nabi mahupun syhuhada’,
tetapi mereka disertai oleh para nabi pada kedudukan mereka di sisi Allah di hari qiyamat. Maka
berkata mereka : ‘Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepada kami siapa mereka itu?’ Baginda menjawab
: ‘Mereka adalah kaum yang saling mengasihi dan mencintai pada jalan Allah, bukan kerana hubungan
keluarga atau kerana harta yang mereka bahagikan. Demi Allah, wajah-wajah mereka bercahaya,
mereka berada dalam cahaya. Mereka tidak takut ketika orang-orang merasa ketakutan dan tidak
berduka tatkala orang bersedih. Kemudian Baginda membaca ayat berikut ‘Ketahuilah sesungguhnya
wali-wali Allah tidak ada kebimbingan terhadap mereka dan tidaklah mereka berdukacita”14.
14 Surah Yunus ayat 62
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Dalam “Al-Musnad dari Amru Bin Al-Jamuh dari Nabi saw Baginda bersabda “Tiada
terdapat seorang hamba yang baik keimanannya sehingga dia mencintai kerana Allah dan
membenci kerana Allah. Sekiranya ia mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah,
maka ia berhak mendapat kewalian dari Allah swt.”.

“Sesungguhnya para waliKu adalah dari hamba-hambaKu dan kekasih-kekasihKu dari makhlukKu
yang sentisa berzikir dengan mengingatiKu, dan Aku pula mengingati mereka dengan menyebut
mereka”.
Dalam kitab “Az-Zuhd” susunan Imam Ahmad dari Atha’ Bin Yasar, beliau berkata : “Telah berkata
Musa as : “Wahai Tuhanku, siapakah ahliMu yang diberi perlindungan dibawah naungan arasyMu?
Allah berkata : “Wahai Musa, mereka itu adalah orang-orang yang berlepas tangan, yang bersih
hati-hati mereka, yang sentiasa berkasih-kasihan demi kemuliaanKu, dan apabila Aku ingat, mereka
mengingatiKu, dan apabila mereka mengingatKu, maka Aku mengingati mereka, mereka yang
menyempurnakan wudhu’ mereka dan mereka sentiasa kembali kepada ingatan kepadaKu”.
(Dan apabila Aku mencintainya, nescaya jadilah Aku (seolah-olah) pendengarannya yang ia
mendengar dengannya, dan pemandangannya yang ia memandang dengannya, dan tangannya yang
ia bertindak dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya). Dalam riwayat yang lain (dan
hatinya yang ia memikir dengannya, dan lidahnya yang ia berkata-kata dengannya).
Yang dimaksudkan dari lafaz hadis ini adalah : Sesungguhnya barangsiapa yang bersungguhsungguh untuk bertaqarrub kepada Allah swt melalui amalan fardhu, kemudian ditambah pula
dengan yang sunnah (Nawafil), maka Allah swt akan mengangkat darjat keimanannya kepada darjat
keihsanan. Justeru ia akan meyembah Allah dengan sepenuh kehadiran jiwa dan muraqabah seolaholah ia melihat Allah. Hatinya penuh dengan makrifatullah, kecintaanNya, keagunganNya, ketakutan
kepadaNya, kemuliaan terhadapNya, kerinduan padaNya sehinggakan timbul dalam hatinya
makrifatullah dan ia menyaksikan Allah swt dengan ‘Ainul Basiirah”.
Al-Fudhail Bin ‘Iyadh pernah berkata : Sesungguhnya Allah swt berkata :

“Telah berbohong orang mendakwa mendapat kecintaanKu sedangkan ia terus lalai dariKu. Tidakkah
seorang pencinta suka bersama kekasihnya? Nah di sini Aku bersama kekasih-kekasihKu. Mereka
telah mengikuti segala suruhanKu, mereka berbicara denganKu dengan musyahadah dan mereka
berkata-kata denganKu dengan sepenuh kehadiran jiwa dan esok akan Aku tempatkan mereka dalam
syurgaKu”.
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Inilah yang sebenarnya terdapat dalam hati para kekasih Allah yang sentiasa taqarrub
kepadaNya. Mereka menguatkan diri mereka sehingga hati mereka dipenuhi kehadiran Allah
swt. Tiada sesuatu selain Allah dalam hati mereka. Jasad mereka tiada dapat melaksanakan
sesuatu kecuali dengan persetujuan apa yang ada pada hati mereka. Barangsiapa yang berada
dalam keadaan yang sedemikian, maka dikatakan tiada sesuatu yang menetap dalam hatinya
melainkan Allah swt. Yang dimaksudkan di sini ialah makrifatNya, kecintaanNya dan ingatan
kepadaNya.
Sebuah athar Israili yang masyhur berbunyi : Berkata Allah swt : Tidaklah luas bagiKu langitKu
mahupun bumiKu, tetapi yang luas bagiKu adalah hati hambaku yang beriman”.
Dalam perkara ini, Rasulullah saw telah berkata dalam khutbahnya ketika Baginda memasuki
Madinah :
“Cintailah kamu kepada Allah dalam setiap hati-hati kamu”.
Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Ishaq dan “Sirah”nya, “Apabila hati itu penuh
dengan keagungan Allah swt, maka ia akan terlepas dari segala-galanya melainkan Allah swt,
dan tidak ada sesuatu pada seorang hamba itu dari diri dan hawa nafsunya kecuali Allah. Tiada
keinginan kecuali keinginannya itu adalah keinginan Allah swt . Maka ketika itu, hamba tersebut
tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan zikrullah dan tidaklah ia bertindak dengan sesuatu
melainkan dengan perintah Allah swt. Apabila ia bertutur, ia bertutur denganNya, apabila ia
mendengar, ia mendengar denganNya, apabila ia memandang, ia memandang denganNya,
apabila ia berjalan, ia berjalan denganNya. Maka inilah yang dimaksudkan oleh lafaz hadis yang
berbunyi (nescaya jadilah Aku (seolah-olah) pendengarannya yang ia mendengar dengannya,
dan pemandangannya yang ia memandang dengannya, dan tangannya yang ia bertindak
dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya).
Maka dari itu, sebahagian ulama salaf seperti Sulaiman At-Taimi melihat bahawa tidaklah
seharusnya seseorang itu membuat maksiat terhadap Allah swt. Seorang wanita dari kalangan para
salaf pernah menasihati anak-anaknya dengan berkata : “Biasakanlah diri dengan kecintaan dan
ketaatan kepada Allah swt, kerana sesungguhnya orang-orang bertaqwa itu sentiasa mencintai
ketaatan.
Saiyidina Ali Bin Abi Thalib pernah berkata : “Sesungguhnya kami telah melihat syaitan itu sentiasa
hendak menakutkan dirinya dengan menyuruhnya membuat maksiat’. Sesungguhnya ini adalah
dari rahsia-rahsia ketauhidan yang khas kepada Allah swt. Sesungguhnya makna Laa Ilaha Illallah
ialah tidak bertuhan sesuatu yang lain dengan penuuh kecintaan melainkan Allah swt, pengharapan,
ketakutan dan ketaatan adalah bagiNya. Apabila hati itu telah dipenuhi tauhid yang sempurna, maka
akan timbul dalam hatinya sesuatu yang ia cintai apa yang hanya dicintai oleh Allah, dan ia akan
membenci apa yang dibenci oleh Allah. Barangsiapa yang berkeadaan demikian, maka seluruhnya
jasadnya akan tunduk kepada ketaatan. Ia akan meninggalkan dosa kerana kecintaan kepada Allah.
Ini disebabkan kecintaan dan ketakutan kepada Allah swt telah mendahului hawa nafsunya. Keadaan
ini dinamakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Barangsiapa yang hatinya diisi dengan tauhid kepada
Allah, , maka ia tidak akan ada kebimbangan kecuali pada Allah dan pada apa yang diredhai Allah.
Terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi “Barangsiapa yang harinya penuh dengan kebimbangan
selain Allah, maka ia bukanlah dari Allah”. Sebahagian orang-orang arif telah berkata :”Barangsiapa
yang memberitahu kamu bahawa sesugguhnya walinya mempunyai rasa kesombongan pada selain
Allah, maka jangalah percaya kekatanya”.
(Dan andaikata ia memohonKu pasti akan Kuberinya, dan andaikata ia berlindung
kepadaKu pasti akan Kulindunginya). Dalam riwayat yang lain (Dan andaikata ia
berdoa kepadaKu pasti akan Kukabulkannya dan andaikata ia memohonKu pasti
akan Kuberinya)

18

Masjid Khadijah

Perang Diisytiharkan Kepada Sesiapa Yang Memusuhi Wali Allah

Maksud dari lafaz hadis ini ialah : Sesungguhnya pencinta yang bertaqarrub ini baginya
kedudukan yang khas di sisi Allah swt. Sekiranya ia memohon kepada Allah swt sesuatu, maka
akan diberikan kepadanya dan sekiranya ia memohon perlindungan dari Allah, maka ia akan
mendapat perlindunganNya.
Sesungguhnya ramai di kalangan para salaf terkenal dengan terkabulnya doa mereka.
Dalam Sahih Al-Hakim dari Anas dari Nabi saw baginda berkata : “Terdapat ramai dari kalangan
orang-orang yang lemah sekiranya memohon kepada Allah swt pasti akan diberikan kepada mereka.
Di antaranya Al-Bara’ Bin Malik”. Sesungguhnya Al-Bara’ telah menempuh satu golongan kaum
musyrikin lalu dikatakan kepadanya olah kaum Muslimin : “Mohonlah kepada TuhanMu!”. Beliau
kemudian berkata : Ya Allah, jauhkanlah kami dari musuh kami”. Kemudian mereka bertemu buat
kali kedua dan beliau pun memohon kepada Allah swt dengan doa yang sama. Dan ditambah
ketemukanlah aku dengan NabiMu Muhammad saw. Al-Bara’ kemudian mati dibunuh.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dengan isnad baginya bahawa sesungguhnya An-Numan
Bin Qauqal telah berkata pada peperangan Uhud : “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu
keizinan berperang dan memasuki syurga”. Beliau kemudiannya mati dalam peperangan. Lalu
berkata Rasulullah saw : “Sesungguhnya An-Numan telah memohon dari Allah swt lalu
dikurniakannya”.
Diriwayatkan oleh Abu Na’im dengan isnadnya dari Saeed bahawa Sesungguhnya Abdullah Bin
Jahshy telah berkata pada peperangan Uhud : “Wahai Tuhanku, sekiranya aku bertemu dengan
musuhku esok, maka ketemukanlah aku dengan seorang yang kuat dan berani sehingga aku dapat
membunuhnya pada jalanMu dan dia membunuhku pula. Kemudian lelaki tersebut memotong
hidung dan telinga Abdullah. Maka apabila aku bertemu denganMu esok maka katakanlah : “Wahai
Abdullah! Sispakah yang memotong telinga dan hidungmu? Maka aku akan berkata : Sesungguhnya
akau berperang keranaMu dan kerana rasulMu. Maka Engkau mengatakan : “Engkau benar”.
“Sesungguhnya aku telah melihatnya (yakni Abdullah) pada akhir siang dan sesungguhnya hidung
dan telinganya terikat pada satu ikatan”.
Sesungguhnya Saad Bin Abi Waqqas adalah orang yang dikabulkan doanya. Pada satu hari ialah
telah didustakan oleh seseorang lalu ia berdoa “Ya Allah sekiranya benar ia pendusta, maka
butakanlah matanya, panjangkanlah usianya dan jatuhkanlah padanya fitnah. Maka Allah pun
menerima doanya lalu terjadi segalanya kepada pendusta tersebut. Pendusta itu lalu berkata : “Aku
telah difitnah dan apa yang telah terjadi padaku adalah sebab doanya Saad”.
Sesungguhnya isteri Saeed bin Zaid telah bertengkar dengan suaminya mengenai sebidang tanah.
Isterinya mendakwa bahawa Saeed telah mengambil tanah tersebut darinya. Saeed lalu berdoa : “Ya
Allah, sekiranya benar ia berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya”.
Isterinya kemudian menjadi buta. Pada suatu malam, isterinya sedang berjalan atas tanahnya.
Kemudian beliau jatuh dalam perigi lalu mati”.
Sesungguhnya Al-‘Ala Bin Al-Hadhrami dalam perjalanannya merasa dahaga. Beliau lalu solat dan
berdoa “ Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Agung,
sesungguhnya kami adalah hamba-hambaMu dan dalam perjalanan memerangi musuh-musuhMu,
maka turunkanlah bagi kami hujan agar dapat kami minum airnya dan berwudhu, dan janganlah
Engkau jadikan bagi sesiapa padanya nasib selain kami. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka
dan mendapati sebatang sungai yang penuh dengan air hujan. Lalu mereka minum dan mengisikan
bejana-bejana mereka. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Sebahagian para sahabat kembali
ke tempat sungai tersebut lalu melihat tiada sesuatu yakni tempat yang mereka dapati air itu seolaholah tiada sungai”.
Anas bin Malik pernah mengadu tiada hujan di tanahnya di Basrah. Lalu beliau berwudhu dan
solat dua rakaat dan berdoa. Kemudian, hujan pun turun dan membasahi tanahnya.
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Diceritakan bahawa beberapa rumah telah terbakar di kota Basrah pada zaman Abu Mmusa
Al-Asy’ari, kecuali satu rumah sahaja yang tidak terjejas dengan kebakaran. Maka Abu Musa
pun bertanya kepada pemilik rumah tersebut. Beliau berkata ; “Sesungguhnya kau memohon
kepada Tuhanku agar ianya terselamat”. Maka Abu Musa pun berkata bahawasanya aku telah
mendengar Rasulullah saw berkata : “Pada umatku atau segolongan orang yang amanah apabila
mereka bersumpah atas nama Allah (yakni memohon kepadaNya), maka Allah akan berikan”.
Sesungguhnya Abu Muslim Al-Khaulani adalah orang yang terkenal dengan terkabulnya doa.
Pada suatu ketika, seekor anak rusa sedang melintasinya. Lalu anak-anak kecil pun berkata
kepadanya : “ Doakanlah kami agar kami terlepas dari binatang ini”. Lalu ia pun berdoa dan terlepaslah
kanak-kanak tersebut dari binantang itu dan beliau pun menyelamatkan mereka. Dalam satu hikayat
lain, beliau pernah mendoakan seorang wanita yang hilang penglihatannya, lalu Allah swt pun
mengembalikan penglihatannya kembali sehingga ia dapat melihat seperti sediakala.
Seorang lelaki telah mendustakan Mutharrif Bin As-Syakhir. Mutharrif lalu mengatakan
kepadanya “Sekiranya engkau seorang pendusta, maka Allah swt akan membalasmu”. Maka
lelaki itu pun mati di tempatnya.Seorang lelaki dari kaum Khawarij telah merosakkan majlis AlHassan Al-Basri dan mengganggu tetamu-tetamunya. Apabila mereka terus diganggu, Al-Hasan
pun berdoa : “Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui gangguannya pada kami, maka
hentikanlah ianya dengan sesuatu yang Engkau hendaki. Lalu lelaki tersebut diketahui mati di
tempat tidurnya”.
Sesungguhnya Silah Bin Asyim telah kehilangan baghalnya beserta segala angkutannya.
Beliau lalu solat dan berdoa : “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu agar kembalikan
baghalku beserta segala angkutannya”. Lalu baghalnya pun timbul di depan dirinya.
Diceritakan bahawa pada suatu hari Murrah Bin Bariyyah merasa lapar lalu memohon Allah
swt makanan. Kemudian beliau mendapati kurma-kurma segar dihidangkan di atas sebuah kain
dibelakangnya. Beliau lalu memakan kurma-kurma tersbut dan diberikan kain itu kepada isterinya
Mu’azah Al-‘Adawiyyah yang tergolong dari wanita-wanita yang salihah. Sesungguhnya
Muhammad Bin Al-Munkadir pada suatu peperangan telah menerima pengaduan dari sahabatsahabatnya. Salah seorang dari mereka berkata : Sesungguhnya aku inginkan makanan yakni
keju dan kurma. Ibnu Al-Munkadir lalu berkata : “Mohonlah makanan dari Allah, nescaya Dia
akan memberikannya padamu. Sesungguhnya Dia Maha berkuasa”. Maka mereka pun berdoa
memohon Allah. Dalam masa yang singkat, mereka mendapati apa yang diinginkan. Sebahagian
lagi mengatakan : “Kami memerlukan madu”. Ibnu Al-Munkadir pun mengatakan : “Sesungguhnya
Dia yang memberikan kamu keju dan kurma juga berkuasa memberikan kamu madu, maka
mohonlah kepadaNya”. Mereka pun berdoa dan kemudiannya mendapati madu di jalan lalu turun
mengambilnya”. Sesungguhnya Habib Al-‘Ajami adalah orang yang terkenal dengan makbulnya
doa. Beliau pernah berdoa untuk seorang pemuda yang botak kepalanya. Beliau menangis dan
kemudian menyapukan kepada pemuda tersebut dengan air matanya. Kepala pemuda itu
kemudiannya dipenuhi dengan rambut seperti biasa, bahkan lebih elok lagi.
Diceritakan pula bahawa seseorang pernah membeli makanan yang banyak lalu disedekahkan
kepada orang-orang miskin. Kemudiannya beliau menjahit sebuah kantong dan diletakkannya
dibawah katilnya dan kemudian berdoa kepada Allah swt. Kemudian datang penjual makanan
tersebut untuk meminta wangnya. Beliau kemudian mengeluarkan kantongnya dari bawah katil
dan mendapati ianya penuh dengan wang dirham. Beliau menimbangnya dan mendapati ianya cukup
untuk dibayar kepada mereka.
Diceritakan bahawa pada suatu hari ada seorang lelaki yang pernah berdoa hingga Habib
mendapat penyakit sopak. Pada satu ketika, di sisi Malik Bin Dinar datang seorang lalu memarahi
Malik kerana wang dirham yang telah dibahagikannya. Apabila keadaan berpanjangan, Habib
pun berdoa : “Ya Allah, sesungguhnya semua ini telah menyibukkan kami dari mengingatiMu.
Jauhkanlah kami darinya”. Lelaki tersebut lalu jatuh dan mati.
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Dikatakan kepada Rabi’ah bahawa terdapat seorang lelaki yang mempunyai darjat yang tinggi
di sisi Allah swt. Dia memakan apa sahaja yang telah dibuang orang dari sisa-sisa makanan di
tempat pembuangan sampah. Seorang lelaki bertanya : “Kenapa dia tidak memohon Allah swt
supaya melepaskan darinya kesusahannya?”. Rabi’ah menjawab : “Sesungguhnya wali-wali Allah
itu tidak akan menolak segala yang telah ditakdirkan Allah swt”.
Diceritakan bahawa sekumpulan kaum telah keluar untuk berperang pada jalan Allah. Sebahagian
dari mereka kemudian mendapati keldai-keldai mereka telah mati. Salah seorang dari mereka lalu
berwudhu dan mendirikan solat dan berdoa : “Ya Allah, sesungguhnya ku keluar untuk berjihad
pada jalanMu, dan untuk mencari keredhaanMu. Aku menyaksikan bahawa sesungguhnya Engkau
menghidupkan yang mati, dan membangkitkan mereka dari kubur. Maka hidupkanlah keldaiku”.
Beliau kemudian pun memukul keldainya, lalu ianya bangun saperti sediakala. Beliau kemudian
menjual keldainya di Kufah.
Diriwayatkan bahawa satu kumpulan telah keluar untuk berperang lalu mereka ditimpa cuaca
yang begitu sejuk dan hampir-hampir mereka mati kesejukan. Kemudian mereka berdoa kepada
Allah swt. Lalu kelihatan di samping mereka itu satu pohon yang besar dan ianya mengeluarkan api
yang sangat besar. Lalu mereka pun memanaskan diri mereka dengan api tersebut sehingga terbitnya
matahari. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu dan pohon itu pun kembali kepada keadaan
asalnya.Abu Qalabah telah keluar untuk menunaikan haji dalam keadaan berpuasa pada satu musim
panas. Beliau lalu merasa sangat dahaga dan berdoa : “Ya Allah, sesungguhnya Engkau berkuasa
untuk menghilangkan dahagaku tanpa aku mengambil sesuatu. Lalu, awan menjadi gelap dan turun
hujan dengan lebatnya dan membasahi pakaiannya. Beliau pun menikmati air hujan itu dan
memenuhi bejana-bejananya yang kosong. Para sahabatnya pun meminum air tersebut, tetapi tiada
satu pun dari mereka yang dibasahi hujan itu.
Begitu banyak sekali cerita dan peristiwa yang menunjukkan kabulnya doa oleh Allah swt.
Kebanyakan dari para salaf yang doanya selalu diterima Allah sentiasa bersabar atas segala ujian
Allah swt dan memilih ganjarannya. Mereka tidak memohon agar ditarik ujian tersebut malah
bersabar atasnya. Telah diriwayatkan bahawa Saad Bin Abi Waqqas selalu mendoakan orang kerana
beliau terkenal dengan terkabulnya doa. Maka dikatakan padanya “Sekiranya kamu memhon, maka
Allah akan memberimu penglihatan. Sesugguhnya ia sangat memudaratkan”. Lalu beliau berkata :
“Ketentuan Allah itu lebih aku sukai dari penglihatanku sendiri”.
Sebahagian dari para salaf telah diuji dengan penyakit sopak. Lalu dikatakan kepadanya : “Kami
mendapat tahu bahawa sesungguhnya engkau mengetahui nama Allah yang agung. Sekiranya
engkau memohon kepadaNya, pasti Dia akan menyembuhkan kamu. Lalu beliau berkata : “Wahai
anak saudaraku, sesungguhnya Dia yang mengujiku dan aku benci untuk mengembalikan ujian ini
kepadaNya”.
Telah dikatakan kepada Ibrahim At-Taimi kertika dia berada di penjara jemaah haji “Mengapa
tidak engkau memohon kepada Allah?”. Beliau berkata : “Aku benci untuk memohon Allah
melepaskan kesusahan dariku sedangkan bagiku padanya tiada balasan. Begitu juga Saeed Bin
Jubair yang telah sabar atas siksaan yang ia hadapi sehingga ia dibunuh. Diceritakan bahawa beliau
mempunyai seekor ayam jantan yang selalu berkokok pada waktu pagi untuk solat Subuh. Pada
suatu hari, ayam itu tidak berkokok dan Saeed pun tidak bangun untuk solat. Saeed pun berkata :
“Mengapa Allah itu mengambil suara ayam tersebut sehingga ianya tidak berkokok lagi?”. Ibunya
berkata kepadanya “Wahai anakku, jangan kamu memohon setelah ini akan sesuatu”.
Pada satu ketika, Haiwah Bin Syarih merasakan kesimpitan dalam kehidupannya. Lalu dikatakan
kepadanya “Mengapa tidak kamu memohon kepada Allah agar meringankan kesempitanmu”. Beliau
kemudian mengambil batu-batu kecil dari bumi lalu berdoa : Ya Allah, jadikanlah ianya emas. Lalu
Allah pun mengkabulkan doanya. Batu-batu tersebut kemudiannya menjadi emas di tapak
tangannya. Beliau berkata : Tiada sesuatu yang lebih baik di dunia ini melainkan akhirat. Kemudian
beliau berkata : Dia (Allah) lebih mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya”.
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Sesungguhnya Allah swt lebih mengetahi apa yang lebih baik bagi hambanya dan dia
mengetahui apa yang dipilih untuk hambanya. Kadangkala, Allah tidak mengkabulkan doa
seseorang tetapi Dia menggantikan baginya dengan sesuatu yang lain yang mungkin lebih baik
baginya baik di dunia mahupun di akhirat. Dari hadis Anas sesusungguhnya Allah swt berkata
; “Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang memohon kepadaKu satu pintu dari pintupintu ibadah, maka aku memberikannya sesuatu hingga tiada akan masuk perasaan ujub dalam
dirinya”.
Telah dikeluarkan oleh At-Tabrani dari hadis Salim Bin Abi Al-Ja’ad dari Tahuban dari Nabi saw
Baginda bersabda : “ Sesungguhnya dari kalangan umatku sesiapa yang datang memohon kepada
Allah dinar, lalu tidak diberikan padanya, dan sekiranya ia memohon dirham lalu tidak diberikan
padanya dan ia memohon sen pun tidak diberikan kepadanya. Dan sekiranya ia memohon kepada
Allah syurga, maka Allah swt kan memberikan kepadanya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Salim
(dan sekiranya ia memohon Allah sesuatu daripada dunia, maka tidak akan diberikan kepadanya
tanda penghormatan Allah kepadanya).
(Dan tidak pernah teragak-agak dalam sesuatu perbuatan yang Aku putuskan, seperti
teragak-agaknya Aku untuk mewafatkannya. Sebab dia bencikan mati, sedang Aku benci
pula untuk menyakiti hatinya)
Maksud dari lafaz hadis ini adalah : Sesungguhnya Allah saw telah menetapkan atas hambaNya
itu maut, sepertimana firmanNya (Setiap yang bernafas akan merasai maut15). Maut itu adalah
perpisahan antara ruh dan jasad. Ianya tidak akan berlaku kecuali dengan kesakitan yang sangat
perit sekali. Ia merupakan kesakitan yang sangat besar dirasakan oleh seorang hamba di dunia.
Telah berkata Umar kepada Ka’ab : “Khabarkan kepadaku tentang maut. Beliau berkata : Wahai
Amirul Mukminin! Ianya seperti sebuah pohon penuh dengan duri pada kerongkongan anak Adam”.
Tekah berkata Al-Hassan : Apabila para nabi itu membenci maut, maka Allah swt menakutkan
mereka dengan pertemuan kepadaNya. Dan apabila mereka mencintai Allah, mereka merasakan
maut itu adalah sesuatu nikmat dan mereka menyukainya.
Maka apabila maut itu datang dengan begitu dahsyat sekali, dan Allah swt telah menetapkannya
atas kesemua hambaNya dan maut itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hindarkan,
justeru Allah swt membenci untuk menyakiti hati-hati. Oleh demikian dinamakan seperti dalam
hadis ini ‘teragak-agak’ pada hak mereka yang beriman.
Aisyah ra yang sendiri telah melihat peritnya wafat Rasululullah saw berkata: Sesungguhnya
Rasulullah saw mempunyai sebuah bekas berisi air, lalu dimasukkan tangannya ke dalam bekasan
itu, Kemudian ia menyapu wajahnya dengan air tersebut seraya berdoa: “Ya Allah, bantulah aku
dalam kesakitan maut”. Baginda berkata:“Tiada Tuhan melainkan Allah sesungguhnya bagi
maut itu kesakitan”.
Sebahagian dari mereka takut peritnya maut itu difitnahkan. Sekiranya Allah swt menghendaki
hambanya dengan keperitan maut, maka akan diberikan kepadaNya. Dalam Sahihain, Rasulullah
saw pernah bersabda:

“Seseorang mukmin apabila datang kepadanya maut, maka Allah swt akan menggembirakannya
dengan keredhaan dan karamahNya, maka tidak ada sesuatu yang lebih dicintainya melainkan yang
berada di hadapannya. Dan mereka itu cintakan pertemuan dengan Allah swt”.
15 Surah Ali ‘Imran ayat 185
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Ibnu Mas’ud pernah berkata: Apabila datang malaikat maut untuk mencabut ruh seseorang
mukmin, ia berkata kepadanya : Sesungguhnya Tuhanmu menyebutkan keatasmu salam”.
Telah berkata Muhammad Bin Ka’ab: Berkata kepadanya Malaikat Maut: Sejahtera atasmu wahai
wali Allah. Allah menyebut keatasmu salam. Kemudian beliau membaca ayat berikut:

Iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan yang baik oleh para malaikat dengan mengatakan
sejahtera atas kamu16
Zaid Bin Aslam telah berkata: Malaikat datang kepada seorang yang beriman lalu berkata:
Janganlah kamu takut dengan kedatangan maut ini, maka Allah hilangkan ketakutan tersebut.
Janganlah kamu sedih meninggalkan dunia dan segala isinya. Bergembiralah dengan syurga.
Lalu matilah ia dan telah datang kepadanya berita yang baik.
Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abdullah Bin Amru dari Nabi saw Baginda berkata :
Sesungguhnya Allah swt tidak menghendaki kematian hambanya yang beriman dari salah
seorang kamu dengan kemuliaan hartanya sehingga meregut nyawanya ketika ia tidur”.
Telah berkata Thabit Al-Banani : “Sesungguhnya bagi Allah swt hamba-hamba yang
diselamatkan mereka dari pembunuhan dan kelaparan, yang dipanjangkan usianya, diluaskan
rezeki mereka, dan Allah swt mewafatkan mereka ketika tidur dan menetapkan mereka sebagai
syuhada’.
Dikeluarkan oleh Ibn Abid Dunya dan At-Thabraani “Sesungguhnya bagi Allah swt beberapa
hamba-hambanya yang terpilih dari kalangan makhluknya, dijauhkan mereka bencana,
dihidupkan mereka dalam kesejahteraan, dimatikan mereka dalam keafiatan,dan dimasukkan
mereka dalam syurga dalam kesejahteraan”.
Telah berkata Ibnu Mas’ud dan yang lainnya : Sesungguhnya maut yang datang secara sertamerta itu suatu keringanan bagi seorang mukmin.
Abu Ta’labah Al-Khasyani telah berkata : Sesungguhnya aku mengharapkan agar tidak diambil
nyawaku dengan keras sebagaimana aku melihat keadaan kamu ketika maut datang. Mereka
mendengarnya memanggil Wahai Abdul Rahman! Sesungguhnya Abdul Rahman telah dibunuh
ketika bersama Rasulullah saw. Kemudian ia mendatangi masjid rumahnya lalu solat. Maka
ruhnya kemudian diambil ketika ia sujud.
Dceritakan bahawa sebahagian dari para salaf juga telah diambil nyawa mereka ketika mereka
sedang menunaikan solat yakni ketika sujud. Sebahagian dari mereka berkata kepada yang
lainnya : “Sesungguhnya kau tidak mati sepertimana kamu semua mati. Akan tetapi aku dipanggil
lalu menyahut seruanNya. Pada suatu hari, sedang beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya,
beliau berkata “Aku menyahut seruanMu”. Kemudian beliau meninggal dunia.
Diriwayatkan pula sebahagian dari mereka duduk bersama-sama lalu mendengar suara yang
mengatakan : “Wahai fulan, sahutlah! Sesungguhnya ini adalah saat terakhir dari kehidupanmu
di dunia. Kemudian, jatuh seseorang lalu berkata : “Sesungguhnya demi Allah, telah datang
tanda-tanda maut”. Para sahabatnya lalu mengucapkan selamat tinggal dan salam ke atas mereka.
Apabila mereka bersurai, terdengar suara itu sekali lagi mengatakan : Salam atas sekelian
utusan-utusan Allah dan segala puji adalah bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Kemudian, suara itu
pun hilang. Mereka lalu cuba mengikuti dari mana suara itu datang dan mendapati ianya telah
mati.
16 Surah An-Nahl ayat 32
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Dihikayatkan bahawa sebahagian dari mereka sedang duduk menulis kitab lalu jatuh pena
dari tangannya. Dia berkata : Sekiranya ini adalah akhir hayatmu, maka demi Allah, sesungguhnya
ia adalah perpisahan (maut) yang baik. Sesungguhnya itulah kali yang terakhir beliau duduk
untuk menulis kitab hadis dan kaemudian jatuh pena dari tangannya. Beliau mengangkat kedua
tangannya dan berdoa kepada Allah swt lalu meninggal dunia. Semoga Allah swt merahmatinya.
Wallahu ‘alam
Pengajaran Daripada Hadis
Terdapat banyak pengajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Antaranya ialah :Wali Allah adalah kekasih Allah yang perlu dihormati dan dimuliakan. Mereka adalah hambahamba Allah yang kuat beribadah melalui mujahadah hawa nafsu serta mengamalkan banyak
amalan-amalan sunnah sebagai tambahan bagi yang fardhu dengan tujuan mencapai Qurbah.
Para wali Allah adalah Ahlullah. Mereka terpancar di muka bumi sebagai “tanda-tanda” Ilahiyah.
Mereka yang senantiasa mencurahkan jiwanya untuk beribadah kepada Allah, dan menjauhkan
jiwanya dari kemaksiatan kepada Allah.
Kedudukan wali hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang telah nyata ketaqwaannya.
Sementara orang yang nyata telah melanggar syari ah tidak dapat diberikan kedudukan yang mulia
ini.
Wilayah, kewalian atau kesalihan hanya dapat dicapai melalui jalan ibadah. Tidak ada jalan yang
dekat untuk sampai kepada Allah swt melainkan jalan ibadah, iaitu menambahkan banyak amalanamalan sunnah seperti solat, puasa, membaca Al-Quran, mencari ilmu, membuat amal kebajikan
dan sebagainya.Memusuhi wali Allah, membenci atau menghina mereka adalah sesuatu yang
dilarang dan boleh mendatangkan kemarahan Allah. Allah swt menyatakan bahawa mereka yang
memusuhi waliNya telah menyatakan perang terhadap Allah swt.
Seseorang yang mendapat mahabbah (kecintaan) daripada Allah swt seperti para waliNya akan
mendapat penjagaan yang baik dari Allah swt dan Allah swt akan menjadi waliNya yakni penjaganya
dan selalu dekat dengannya. Barangsiapa yang berada dalam penjagaan Allah swt, segala anggota
dan tingkah lakunya seperti pendengarannya, penglihatannya, gerak, gerinya, segala ucapannya
akan dilindungi oleh Allah swt.
Cara untuk mendapat mahabbatullah atau kecintaan kepada Allah swt ialah dengan melaksanakan
amalan sunnah kerana Allah swt menyukai hambanya yang banyak beramal. Orang yang dikasihi
Allah swt ialah mereka yang berhak mendapat mahabbatulllah.
Seorang yang mendapat wilayah atau penjagaan dari Allah swt, maka doanya akan dikabulkan
dan apabila ia memohon perlindungan, Allah akan memberinya perlindungan. Setelah mendapat
penjagaan dari Allah, doa sudah dimakbulkan, serta mendapat perlindungan dari Allah, maka baginya
itu tidak akan mempunyai rasa takut dan tidak akan merasa sedih.
Kematian adalah satu kepastian dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah swt kepada segala
yang hidup termsuk manusia itu sendiri, walaupun Allah swt membenci untuk menyakiti para waliNya
dengan kematian, ianya pasti datang kepada mereka dan kepada semua.
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Dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariah r.a.beliau berkata : Rasululluh s.a.w telah menasihati kami
dengan satu nasihat yang sangat menyentuh, gementar dengannya hati-hati , berlinang
dengannya air mata. Maka kami berkata : Wahai Rasulullah nasihat ini seolah-olah ianya adalah
nasihat terakhir maka wasiatkanlah kami. Nabi bersabda : Aku wasiatkan kamu semua agar
sentiasa beramal dengan ketaqwaan, dengan segala ketaatan yang timbul dari pendengaran,
walaupun kamu di bawah pemerintahan seorang hamba. Sesungguhnya barangsiapa yang
hidup selepas kunanti , dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka pada ketika itu hendaklah
kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa’ ar-rashidin yang mendapat hidayat,
gigitlah sunnah ini dengan garham-garham kamu, awaslah dengan urusan agama yang baru,
sesungguhnya setiap perkara baru ( yang bertentangan dengan syariat ) itu satu kesesatan.”
Hadith Riwayat Abu Daud dan Imam Termizi, beliau berkata : Hadith ini Hadith Hasan Sohih.
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Riwayat Hadith :
Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Termizi dan Ibnu Majah, dari riwayat
Thaur bin Yazid dari Khalid bin Mi’dan dari Abdur Rahman bin Amru As-Sulami r.a. Imam
Ahmad menambahkan satu lagi riwayat iaitu Abu Daud dan Hijr bin Hijr Al-Kala’ie, keduanya
dari Al-Irbad bin Sariah dan hadith ini Imam Termizi berkata ianya adalah hadith Hasan Sohih.
Telah berkata Al-Hafiz Abu Nuaim. Ia adalah hadith yang baik dari ketagori hadith sohih dari
kalangan perawi negera Syam. Beliau berkata lagi : Tidaklah riwayat ini ditinggalkan Imam
Bukhari dan Muslim atas dasar mengingkari riwayat ini. Al-Hakim berpendapat bahawa sebab
kedua Imam ini meninggalkannya kerana keduanya menyangka tidak ada satu perawi lain dari
Khalid bin Mi’dan selain Thaur bin Yazid sedangkan Buhair Bin Sa’ad, Muhamad Bin Ibrahim
At-Taimi dan lainnya telah meriwayatkan hadith-hadith lain darinya ( Khalid bin Mi’dan ) juga .
Aku berkata : Tidaklah perkara ini benar sebagaimana yang disangkakan. Hadith ini tidak
berada di dalam syarat kedua imam ini. Ini disebabkan mereka berdua tidak mengeluarkan
hadith ini dari perawi Abdur Rahman bin Amru As-Sulami dan tidak juga dari Hijr Al-Kala’ie dan
bukan juga dari mereka yang tidak dikenali ilmu dan riwayat mereka.
Selain itu, telah berselisih pendapat mengenai Khalid Bin Mi’dan, dan telah diriwayatkan
mengenainya seperti yang lalu. Telah diriwayat darinya( Khalid ) dari Ibnu Abi Bilal dari Al-Irbad
dan Imam Ahmad mengeluarkan perkara ini dengan demikian rupa juga. Di riwayatkan darinya
(Khalid )juga dari Dhomrah bin Habib bin Abdir Rahman bin Amru As-Sulami dan Al-Irbad, Imam
Ahmad dan Ibnu Majah mengeluarkan riwayat ini dari jalannya sendiri, dan beliau ( Khalid )
menambahkan dalam hadithnya ini ‘ Sesungguhnya Aku tinggalkan bagi kamu secara jelas sejelas
malam yang dilihat seperti siangnya tidak yang berpaling darinya selepasku melainkan seorang
yang binasa. Dan ditambahkan lagi diakhir hadith ini ‘ Sesungguhnya seorang mukmin bagaikan
seekor unta yang ditunggang dimana sahaja di perintahkan berjalan ia akan membawanya.’
Segolongan ahli Huffaz dari kalangan ahli Hadith menginkari penambahan ini di akhir hadith,
mereka berkata : Inilah dia contoh hadith Mudarajah ( iaitu hadith yang dimasukkan lafaz dari
hadith lain kedalamnya ). , dan bukanlah lafaz yang akhir itu darinya sebagaimana yang di
utarakan Ahmad bin Soleh Al-Misri dan selainnya. Imam Hakim mengeluarkan pandangannya
dan berkata dalam hadithnya : Dan adalah Asad bin Wada’ah yang menambah lafaz ‘
Sesungguhnya seorang mukmin bagaikan seekor unta………..’ di akhir hadith ini.
Imam Ibnu Majah juga mengeluarkan satu riwayat dari Abdullah bin Al-Ala’ bin Zubur beliau
berkata : Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abil Mutho’ beliau berkata : ‘Aku mendengar
Al-Irbad’, lalu beliau membacakan hadith ini seluruhnya. Riwayat ini secara zahirnya mempunyi
sanad yang baik dan bersambung dan kesemua perawinya boleh dipercayai dan dikenali. Ini
diketahui secara jelas dari sudut pendengaran ( penyampaian bacaan hadith ).
Imam Bukhari dengan pastinya menyebut dalam kitab tarikhnya bahawa sesungguhnya Yahya
bin Abil Mutho’ mendengar dari Al-Irbad dengan perjalanan riwayat ini, melainkan para Huffaz
dari kalangan ahli hadith dari negeri Syam menginkari hal ini. Mereka berkata : Yahya bin Abil
Mutho’ tidak pernah mendengar dari Al-Irbad dan tidak pernah berjumpa, dan ini riwayat yang
tersilap. Mereka yang bersependapat dengan hal ini adalah Abu Zar’ah Ad-Dimasyqi dan beliau
menceritaknnya dari Dahim. Dan mereka semuanya ini lebih mengenali para Shuyukh mereka dari
selain mereka sedangkan Imam Bukhari r.a meletakkan ‘waham’ dalam kitab tarikhnya terhadap
khabar-khabar dari ahli Syam . Diriwayatkan dari Al-Irbad dari beberapa sumber yang lain, antaranya
riwayat hadith Buraidah dari Nabi s.a.w melainkan sanad hadith Buraidah tidak mantap.
Wa Allahu A’lam.
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Syarah Hadith :

Al-Irbad berkata : ‘Rasululluh s.a.w telah menasihati kami dengan satu nasihat yang sangat
menyentuh’- dan di dalam riwayat Imam Ahmad , Abi Daud dan Termizi penambahan lafaz ‘balighah’
– ‘nasihat yang klasik’ dan dalam riwayat mereka menyebut waktu nasihat ini disampaikan iaitu
selepas solat Subuh. Dan adalah Nabi s.a.w banyak menasihati para sahabat r.a di luar khutbahkhutbah rasmi seperti khutbah-khutbah Jumaat dan Hari Raya. Ini bersesuaian dengan perintah
Allah azza wajalla kepada Baginda dengan firmanNya :

“Dan berilah nasihat kepada mereka dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang indah.” An-Nisa: 63.
Dan firmanNya lagi :

“Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan Hikmah dan Nasihat yang baik.” An-Nahl: 125.
Dengan ini Baginda tidak berterusan dalam menasihati para sahabat r.a setiap masa , bahkan
Baginda menasihati para sahabat dengan berkala dan menjarakkannya . Ini terdapat riwayatnya
dalam kitab Sohihain dari Abi Wa’il beliau berkata : Adalah Abdullah Bin Mas’ud menasihati
kami setiap hari Khamis, maka bertanya seorang lelaki kepadanya : Wahai Aba Abdir Rahman (
Abdullah Bin Mas’ud ) sesungguhnya kami sangat meminati nasihatmu dan kami berkeinginan
jika engkau menasihati kami setiap hari . Maka berkata Abdullah bin Mas’ud : Tidak menegahku
dari memberi nasihat kepada kamu setiap hari melainkan aku khuatir ianya akan menjemukan
mu, sesungguhnya Rasulullah s.a.w Baginda itu menjarakan nasihat kerana khuatir kebosanan
yang menimpa kami.
Menyampaikan nasihat dengan pengajaran atau perumpamaan adalah sangat di galakkan.
Kerana ianya lebih hamper kepada penerimaan hati dan penariknya. Penyampaian itu adalah
menyampaikan kefahaman dengan makna-makna tertentu dan menyampaikannya ke hati-hati
para pendengar dengan gambaran yang jelas dengan perkataan dan lafaz yang tepat baginya.
Jika ianya fasih mengikut bahasa dan sedap di dengar maka ianya lebih mematuk hati-hati yang
mendengar. Adalah Nabi s.a.w memendekkan khutbah dan tidak memanjangkannya tetapi
ianya ‘tersampai’ kedalam hati berserta ringkas.
Dalam kitab Sohih Muslim dari Jabir bin Samrah r.a. beliau berkata : Aku pernah menunaikan
solat bersama Nabi s.a.w dan adalah solat Baginda s.a.w pendek dan padat dan khutbahnya juga
pendek dan padat.’ Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lafaznya ‘ Adalah Rasululluh
s.a.w tidak memanjangkan nasihat pada hari Jumaat, adalah nasihatnya beberapa kalimat yang
mudah difaham.’
Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadith dari Abi Wa’il beliau berkata : Ammar r.a telah
berkhutbah kepada kami maka dia pendekkan nasihatnya tetapi luas maksudnya. Apabila dia turun
( dari khutbah ) , maka kami bertanya ‘ wahai Aba Yaqzan sesungguhnya engkau telah meluaskan
isi kandungan khutbahmu tetapi engkau telah memendekkan perkataanmu ( pendek dan padat )
walaupun engkau menyampaikannya dalam keadaan tenang. Dia berkata : Sesungguhnya aku
mendengar dari Rasulullah s.a.w berkata : Sesungguhnya seorang lelaki yang memanjangkan
solatnya dan memendekkan khutbahnya adalah penunjuk bagi kefahamannya (agamanya ),
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maka panjangkanlah solat kamu dan pendekkanlah khutbah kamu, sesungguhnya dari
keterangan itu ada pengaruh yang kuat.’
Hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari hadith Alhakam bin Hazan r.a.
telah berkata : Aku telah menyaksikan bersama Rasulullah s.a.w solat Jumaat , maka baginda
berdiri berpaut atas sebatang tongkat atau busar, baginda bertahmid dan memuji Allah dengan
beberapa kalimah yang ringan, baik dan diberkati.’
Imam Abu Daud telah mengeluarkan sebuah hadith dari Amru bin Aas r.a , sesungguhnya
seorang lelaki berdiri pada satu hari dan memanjangkan khutbahnya, lalu Amru berkata : Jika
dia padatkan kata-katanya adalah lebih baik baginya, aku mendengar dari Rasullulah s.a.w
bersabda : ‘Sesungguhnya aku melihat atau aku diarahkan untuk meringkaskan dalam
pertuturan, kerana keringkasan itu adalah baik.’.

Huraian dari kekata ‘ gementar dengannya hati-hati , berlinang dengannya air mata’ , kedua
gambaran ini di sebut dengannya oleh Allah s.w.t sebagai salah satu ciri para mukmin ketika
mendengar zikir sebagaimana firmanNya berbunyi :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila di ingatkan atau disebutkan ‘Allah’
gementar hati-hati mereka dan apabila dibacakan tanda-tanda kebesaranNya bertambah-tambahlah
iman mereka, dan mereka sentiasa menyerah diri kepada tuhan mereka.” - An-Anfal 2
FirmanNya lagi :

‘Dan berikanlah berita gembira kepada ‘almuhkbitin’- ( orang yang tenang ) yang apabila di
sebutkan mengenai Allah gementar hati-hati mereka.’ Al-Haj34-35
FirmanNya lagi :

‘Apakah belum tiba masanya bagi orang beriman untuk tunduk dan takut hati mereka kerana ingat
kepada Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan .’ Al-Hadid 16
FirmanNya lagi :
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“Allah telah menurunkan sebaik-baik kitab (Al - Quran) yang serupa ( mutu ayat-ayatnya ) lagi
berulang-ulang ( sebutannya ) menjadi gementar kerananya kulit mereka yang takutkan tuhan
mereka kemudian menjadi lembut pula kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka kerana zikrullah.”
Az-Zumar 23
FirmanNya lagi :

“Dan apabila mereka mendengar apa yang di turunkan kepada Rasul, kamu melihat air mata
mereka bercucuran disebabkan kebenaran yang mereka kenali.” Al-Maidah 83.
Adalah Nabi s.a.w berubah halnya ketika menyampaikan nasihat sepertimana Jabir pernah
berkata: ‘ Adalah Nabi s.a.w apabila berkhutbah dan menyebut mengenai hari qiyamat,
bertambah-tambah marahnya, meninggi suaranya dan merah kedua matanya seolah-olah baginda
membakar semangat para tentera perang sambil berkata : Pagi kamu dan petang kamu .’ Hadith
ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan maknanya.
Dalam kitab ‘As-Sohihain’ dari Anas r.a. beliau berkata : Sesungguhnya Nabi s.a.w pernah
keluar ketika tergelincir matahari lalu baginda solat Zohor. Apabila baginda beri salam, baginda
berdiri di atas mimbar dan menyebut mengenai hari qiyamat. Baginda menyebut perihal yang
berlaku ketika qiyamat dari sudut perkara-perkara yang besar. Selepas itu baginda berkata :
Barangsiapa berminat untuk bertanya tentang sesuatu perkara, maka bertanyalah mengenainya.
Demi Allah, tiada yang bertanya mengenai sesuatu perkara melainkan pasti aku khabarkannya
kepada kamu di tempat ku ini. Berkata Anas: Maka bertambahlah orang menangis dan Nabi
menambahkan pertanyaannya ‘ tanyalah aku’, maka berdirilah seorang lelaki bertanya :
Kemanakah akan ku masuk ? ( syurga atau neraka ) wahai Rasulullah, Nabi menjawab : ‘Api
Neraka’ dan Anas menyempurnakan hadith itu.
Dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari An-Nu’man bin Basyir r.a.sesungguhnya dia berkhutbah
sambil berkata : Aku mendengar Rasulullah s.a.w berkhutbah sambil berkata : Aku ingatkan kamu
mengenai api neraka ! Aku ingatkan kamu mengenai api neraka ! sehingga jikalau ada seorang
lelaki berada di pasar sudah pasti dia dapat mendengarnya dari tempat aku ini. Berkata Anas :
Sehingga kain salnya yang ada di tengkoknya jatuh ke kedua kakinya.’
Dalam kitab ‘ As-Sohihain’ ada riwayat dari Adi bin Hatim r.a beliau berkata : Rasululluh
bersabda : ‘Takutlah Neraka’, berkata Adi : Baginda meninggikan suara dengan tujuan
mengingatkan sambil berkata : ‘Takutlah Neraka’, kemudian baginda berpaling (ke tajuk lain )
dan kemudian meninggikan semula suaranya dengan tujuan mengingatkan sebanyak tiga kali
sehingga kami yakini sesungguhya baginda sedang melihatnya kemudian bginda berkata :
Takutlah kamu kepada neraka walaupun kamu hanya terdaya bersedeqah dengan setengah biji
kurma, barangsiapa tiada mampu langsung bersedeqah ( setengah biji korma ) ,maka hendaklah
ia ucapkan kalimah yang baik-baik.
Imam Ahmad ada mengeluarkan sebuah hadith dari Abdullah bin Salamah dari Ali atau dari
Az-Zubair bin Al-Awwam berkata : Adalah Rasulullah berkhutbah kepada kami maka baginda
mengingatkan kami dengan hari-hari Allah, sehingga kita dapati dari wajahnya, seolah-olah baginda
adalah memberi amaran kepada satu kaum yang menimpa mereka satu urusan dan akan berkesan
pada waktu paginya. Adalah Nabi s.a.w. apabila bercakap dengan Jibril tidak pernah senyum ketawa
hingga beliau ( malaikat Jibril ) berpaling pulang darinya.
Imam At-Tabrani dan Bazar mengeluarkan sebuah hadith dari Jabir , beliau berkata : Adalah
Nabi s.a.w apabila didatangi wahyu atau peringatan, aku berkata : Peringat bagi sesebuah kaum
telah datangkan kepada mereka satu azab, maka apabila telah pergi ‘peringat’ itu, aku melihat
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baginda mempunyai wajah yang paling ceria antara manusia, paling banyak ketawa dan paling
manis senyuman antara mereka.

Huraian dari kekata : ‘Wahai Rasulullah nasihat ini seolah-olah ianya adalah nasihat terakhir
maka wasiatkanlah kami’. Kekata ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi s.a.w adalah
seorang yang sangat tajam seni penyampaiannya walaupun Baginda tidak buat demikian pada
ketika-ketika yang lain, ini dapat kita perhatikan bagaimana para sahabat benar-benar faham
bahawa mereka sedang mendengar nasihat yang merupakan pesanan terakhir sedang secara
lahir nasihat Baginda tidak memaklumkan perihal demikian.
Lagikan pula seorang yang akan ‘meninggalkan’ naluri pesanannya mencakup aspek-aspek
yang lebih jauh apa yang tidak tercapai selainnya dalam sudut percakapan dan perbuatan. Atas
dasar inilah Nabi s.a.w diarahkan untuk menunaikan solat muwadi’- iaitu solat selamat jalan atau
solat terakhir yang dilakukan seseorang hamba selama hidupnya di dunia. Antara hikmah yang
dapat dicapai mengenai solat ini ialah seseorang yang menunaikan solat terakhirnya akan terasa
pemergiannya banyak berkait rapat dengan solat terakhirnya yang mengakibatkan ianya akan
bersungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan solatnya dengan sebaik mungkin yang terdaya.
Juga nasihat terakhir ini berkemungkinan besar berkait rapat dengan pesanan Baginda pada
khutbah wada’nya yang lalu, sebagaimana jelas dalam sebutannya dalam khutbah tersebut :
Aku tidak tahu mungkin aku tidak dapat berjumpa dengan kamu lagi selepas tahun ku ini’. Lalu
mulalah disitu Baginda berpesan kepada orang ramai. Maka dari ketika itu orang ramai sudah
menamakan hajinya ‘haji wada’ atau ‘haji selamat jalan.’
Selepas Baginda pulang dari hajinya itu ke kota Madinah, Baginda mengumpulkan orang ramai
di satu tempat perairan antara Mekah dan Madinah bernama ‘ Khum ‘, disitu beliau memberikan
khutbahnya sekali lagi sambil berkata : Wahai manusia, sesungguhnya aku ini seorang manusia
yang hampir didatangi utusan tuhanku dan aku akan menunaikan utusan itu.’ Kemudian Baginda
s.a.w berpesan agar berpegang kuat dengan Kitabullah ( Alquran ) dan Baginda memesan ahli
keluarganya. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Di dalam kitab ‘As-Sohihain’ dan lafaznya dari Imam Muslim, dari Uqbah bin ‘Amir r.a. , beliau
berkata : Rasulullah s.a.w pernah menunaikan solat keatas mereka yang terbunuh akibat peperangan
Uhud kemudian Baginda naik ke mimbar seolah-olah akan meninggalkan yang hidup dan yang
mati dan berkata : Aku menunggu kamu di ‘Haudh’ – sebuah telaga, besarnya telaga itu adalah
seperti antara ‘Ailah’ ke ‘Jahfah’, Sesungguhnya aku tidak khuatir jika kamu melakukan syirik selepas
wafatku, tetapi aku khuatir terhadap ‘dunia’ yang kamu rebuti sehingga sanggup berbunuh-bunuhan,
maka kamu akan hancur sepertimana hancurnya mereka-mereka sebelum kamu.’ Berkata Uqbah
r.a. : ‘Maka ketika itulah kali terakhir aku melihat Nabi s.a.w berada di atas mimbar’.
Imam Ahmad mengeluarkan sebuah hadith dengan lafaznya : Rasulullah s.a.w menunaikan
solat keatas mereka yang terbunuh akibat peperangan Uhud selepas 8 tahun seperti mengatakan
‘selamat tinggal’ kepada yang hidup mahupun yang mati kemudian Baginda naik ke mimbar
dan berkata : Sesungguhnya aku menunggu kamu dan aku naik saksi keatas kamu. Dan
sesungguhnya tempat pertemuan yang di janjikan bagi kamu adalah di ‘Haudh’ dan aku ini
sedang melihatnya, tidaklah aku khuatir kekufuran keatas kamu tetapi aku khuatir terhadap
‘dunia’ yang kamu rebutinya.
Imam Ahmad juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amru r.a. , beliau berkata:
Rasulullah s.a.w telah keluar pada satu hari seperti mengucapkan ‘selamat tinggal’ kepada kami,
Baginda berkata : ‘Aku Muhamad Nabi yang Ummi , ( Baginda mengucapkannya 3 kali berturutturut ), dan tidak diperlukan seorang nabi lagi selepasku, aku diberi pembuka-pembuka ‘kebaikan’,
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penutup-penutupnya dan pengumpul-pengumpulnya, dan aku tahu berapa pembendaharaan
neraka dan berapa pemikul Arash.
Adalah satu kemungkinan khutbah yang di bawa oleh Al-Irbad bin Sariah dalam hadithnya,
adalah sebagai sebahagian dari khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah yang seumpamanya
yang menggambarkan suasana ‘selamat tinggal’.

Huraian dari kekata : ‘Maka wasiatkanlah kami’ membawa maksud meminta dari Rasulullah
s.a.w satu wasiat yang mengandungi dorongan untuk berbuat kebajikan yang menyeluruh dan
mencukupi kesemua aspek kebajikan. Ini disebabkan apabila mereka ( para sahabat ) memahami
mesej ‘selamat tinggal’ yang tersirat dari suara dan gaya khutbah Nabi s.a.w, mereka segera
meminta wasiat dari Nabi s.a.w, wasiat yang membawa manfaat kepada mereka jika wasiat itu
dipegangi dengannya selepas Baginda wafat. Juga wasiat itu berfungsi sebagai penyempurna
bagi segala kekurangan bagi mereka yang berpegang dengannya dan sebagai pembawa
kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat.

Huraian dari kekata : ‘Aku wasiatkan kamu agar bertaqwa kepada Allah secara pendengaran
( ketika mendengar kali pertama ) dan juga secara ketaatan ( ketika perlaksanaan )’, kedua
lafaz ini ‘ dengar dan taat’ mengumpulkan segala kebahagian dunia dan akhirat. Adapun lafaz
‘taqwa’, adalah ianya penjamin bagi kebahagian akhirat bagi mereka yang berpegang dengannya,
dan ianya juga adakah wasiat dari Allah s.w.t bagi mereka-mereka yang terdahulu dan merekamereka yang terkemudian sebagaimana firman Allah berbunyi :

“Dan sesunguhnya Kami ( Allah ) telah mewasiatkan kepada mereka yang diberi ‘alkitab’ sebelum
kamu dan juga kepada kamu agar bertaqwalah kamu semua kepada Allah.” An-Nisa’ 131.
Dan huraian mengenai taqwa telah didahului sebelum ini dengan apa yang terkandung
didalamnya sebagai aspek penyempurnaan dalam menghuraikan hadith wasiat Nabi s.a.w kepada
Muaz r.a. Adapun lafaz ‘pendengaran’ dan ‘ketaatan’ hanyalah diberikan kepada para pemerintah
kaum muslimin, dalamnya ada aspek kebahagian duniawi, dengannya akan tersusan rapi sistem
kebajikan-kebajikan para hamba dalam kehidupan mereka, dengannya ada bantuan untuk
menzahirkan agama mereka dan menzahirkan ketaatan mereka kepada tuhan mereka,
sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Talib r.a. : Sesungguhnya manusia tidak
akan dapat diperbaiki melainkan dengan Imam yang baik mahupun yang tidak baik. Jika Imam
itu tidak baik, si hamba masih dikira menyembah tuhannya dan jika Imam itu tidak baik, ia akan
membawanya kepada ajalnya.
Telah berkata AlHasan ( bin Ali ) mengenai kerajaan : 5 perkara yang mewarnai urusan kami
dalam kerajaan : Solat Jumaat, Berjamaah , Hari Raya, Hari Sejarah ( Negara ) dan Hukum
keadilan. Demi Allah tidak tertegak urusan agama melainkan menerusi mereka ( para raja ) ,
jika mereka berpengaruh dan berlaku zalim, demi Allah, ketika diperbaiki mereka itu kerosakan
akan berlaku lebih banyak, ini disebabkan , demi Allah, ketaatan kepada mereka pada ketika itu
adalah satu kemarahan dan perpecahan mereka adalah satu kekufuran. Al-Khallal mengeluarkan
satu hadith dari kitab ‘Al-Imarah’ dari Abi Umamah beliau berkata : Rasululah s.a.w
memerintahkan para sahabat ketika menunaikan solat Isyak hendaklah meramai-ramaikan,
sesungguhnya aku mempunyai hajat kepada kamu semua, apabila mereka selesai menunaikan
solat Subuh , Baginda berkata : Adakah kamu telah meramai-ramaikan seperti apa yang aku
suruh ? Mereka menjawab : Ya, Sudah. Berkata Nabi s.a.w : Sembahlah Allah dan janganlah
kamu mensyirikkanNya dengan sesuatu pun, adakah kamu faham maksudku ini ? ( 3 kali ), kami
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menjawab : Ya. Sabda Baginda : Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, adakah kamu faham
maksudku ini ? ( 3 kali ) , kami menjawab : Ya. Sabda Baginda : Dengarlah kamu semua dan taatilah
kamu semua, adakah kamu faham maksudku ini ? ( 3 kali ), kami menjawab : Ya.
Berkata Abu Umamah : Maka kami dapati sesungguhnya Rasullulah s.a.wakan bercakap dengan
percakapan yang panjang, kemudian kami melihat isi kandungan percakapannya, kmi dapati
ianya adalah satu kehimpunan kebajikan bagi kami kesemuanya. Dengan kedua lafaz inilah
Nabi berpesan dalam Haji Terakhirnya dalam khutbahnya juga.
Imam Ahmad dan Termizi pernah mengeluarkan satu riwayat dari Umil Husoin Al-Ahmasiyyah
beliau berkata : Aku mendengar Rasulullah s.a.w berkhutbah ketika menunaikan Haji Wada’ aku
mendengar Baginda berkata : ‘Wahai manusia, bertaqwalah kepada Allah, walaupun kamu di perintahi
oleh seorang hamba berkulit hitam dan kodong hidungnya, maka dengarlah darinya dan taatilah
dia selagi mana dia membangun Kitabullah dalam memerintah kamu.’ Imam Muslim mengeluarkan
sebutan ‘dengarlah dan taatilah’ dari hadith ini.
Ada sebuah hadith dari Abi Umamah r.a yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam
Termizi, beliau berkata : Aku mendengar Rasululah s.a.w berkhutbah ketika Haji Wada’ Baginda
berkata : ‘ Bertaqwalah kamu kepada Allah, dirikanlah lima waktu kamu, puasalah sebulan
kamu, tunaikanlah zakat harta kamu, taatilah orang yang memerintah kamu, pasti kamu akan
masuk syurga tuhan kamu.’ Dalam riwayat yang lain Baginda berkata : ‘Wahai manusia
sesungguhnya tidak diperlukan seorang nabi lagi selepasku dan tiadak akan ada umat lain
selepas kamu’.Dan beliau menyebut hadith dengan maknanya.
Dalam kitab ‘Musnad’ dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w, Baginda berkata : ‘Barangsiapa
pulang kerahmatullah sedangkan dia tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu , dan dia
menunaikan zakat hartanya dan merasa senang jiwanya dengan zakat tersebut serta menjaganya
dari kecuaian, dia mendengar dan taat, maka baginya syurga atau ( lafaz ) masuk syurga.’

Huraian dari kekata : ‘ Jika kamu di perintahi oleh seorang hamba’, dalam riwayat yang lain
ditambah lafaz ‘ habasyi’ , ini adalah riwayat yang paling banyak datangnya dari Nabi s.a.w, dan
ini adalah dari apa yang di bayangkan Nabi s.a.w dari urusan umatnya selepas pemergiannya
nanti dan menggambarkan batas seorang hamba keatas umatnya.
Dalam kitab ‘Sohihul Bukhari’ dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w berkata : ‘Dengarlah dan taatilah
walaupun kamu di kuasai seorang hamba habasyi ( kulit hitam ), seolah-olah rambutnya bagaikan
‘kismis.’
Dalam kitab ‘Sohih Muslim’ dari Abu Zar r.a berkata : Sesungguhnya kekasihku s.a.w telah
berwasiat kepadaku untuk mendengar dan taat walaupun dari seorang hamba berkulit hitam
dan kodong anggotanya.’ Hadith-hadith dalam makna seperti ini banyak sekali.
Ini juga tidak terkecuali pengertiannya dari hadith Nabi s.a.w yang lain yang berbunyi ‘
Sentiasalah urusan ini dalam tangan Quraish selagi kekal di kalangan mereka 2 perkara.’
Hadithnya yang berbunyi “ Manusia itu mengikut kaum Quraish’ dan hadithnya yang lain ‘Para
Imam itu dari kalangan Quraish’ , ini disebabkan batas kekuasaan seorang hamba adakalanya
dilantik dari pihak Imam di kalangan Quraish .
Bagi membuktikan perkara ini diambil dari sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Al-Hakim
dari Saiyidina Ali r.a dari Nabi s.a.w , Baginda berkata : Para Imam adalah dari kalangan Quraish,
orang-orang yang baik di kalangan mereka adalah para ketua mereka, dan orang-orang jahat di
kalangan mereka adalah ketua mereka, dan setiap diantara mereka ada hak masing-masing,
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maka datangkanlah hak kepada mereka yang berhak, jika kaum Quraish di perintahi oleh
seorang hamba berkulit hitam yang kodong anggotanya, maka dengarlah darinya dan taatilah.’
Hadith ini mempunyai rangkai sanad yang baik tetapi ianya diriwayatkan dari Saiyidina Ali
secara mauquf ( tidak sampai kepada Nabi s.a.w ), Daruqutni berkata hadith ini hampir dengan
mauquf.
Ada juga yang berkata: Sesungguhnya perkataan ‘hamba yang berkulit hitam’ adalah diucapkan
atas dasar perumpamaan dan tidaklah ianya benar-benar akan terjadi seperti sabdanya yang
berbunyi: ‘Barangsiapa yang membina sebuah masjid walaupun sebesar sangkar burung…’

Huraian dari kekata : ‘Sesunguhnya barangsiapa yang hidup diantara kamu selepas
pemergianku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah dia berpegang dengan
sunnahku dan sunnah para khulafa’ yang bistari lagi mendapat hidayat “.
Hadith ini adalah satu pengkhabaran dari Nabi s.a.w mengenai perkara yang bakal berlaku
pada umatnya selepas wafatnya dari banyaknya kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan
perselisihan pendapat dalam masalah usuludin ( asas agama ) dan cabang-cabangnya dan dalam
masalah pengamalan, pertuturan dan juga hal-hal i’tiqad ( kepercayaan ).
Perkara ini bertepatan dengan riwayat dari Nabi s.a.w yang menjelaskan mengenai perpecahan
umatnya kepada 70 lebih golongan. Kesemua golongan ini masuk ke dalam neraka melainkan satu
golongan sahaja, golongan ini ialah golongan yang berpegang dengan apa yang Nabi s.a.w tempohi
dan juga para sahabatnya. Hadith ini juga membimbing kita dalam keadaan perpecahan dan
perselisihan itu, untuk berpegang dengan apa yang Baginda pegangi dan juga para khulafa’ yang
bijak bistari dari hal-hal i’tiqad, amalan dan juga pertuturan. Ini semua adalah sunnah yang sempurna.
Adalah para salaf dahulukala tidak menyebut perkataan ‘sunnah’ melainkan untuk menunjukkan
kesyumulan ( keluasan ) hal-hal tersebut ( i’tikad, amalan dan pertuturan ). Pengertian seperti ini
digunakan oleh AlHasan ( Basri ) , Al-Auza’ie dan Al-Fudhail bin Iyadh.
Sebahagian besar para ulama terkemudian mengkhususkan nama ‘sunnah’ dengan hal-hal
yang berkaitan dengan i’tiqad, kerana ia adalah asas agama, dan mereka yang berpaling
dengannya berada dalam bahaya yang besar, oleh yang demikian perkara ini diletakkan selepas
perintah untuk dengar dan taat bagi mereka yang ada urusan pemerintahan . Ini juga adalah
satu isyarat untuk tidak mentaati mereka yang ada urusan pemerintahan dalam perkara-perkara
yang tidak mentaati Allah. Ini di sahkan datangnya dari Nabi s.a.w ‘ Sesungguhnya ketaatan itu
adalah dalam perkara-perkara ma’ruf ( kebaikan ) sahaja.’
Didalam kitab ‘Almusnad’ ada sebuah hadith dari Anas bin Malik , Sesungguhnya Muaz bin
Jabal r.a. telah berkata : Wahai Rasulullah, bagaimana pula jika kami ada para ketua yang tidak
berjalan atas sunnahmu ? dan tidak mengambil perintahmu dalam pengurusan mereka, maka
apakah yang kamu nasihatkan kami ? Maka berkata Nabi s.a.w :Tiada ketaatan yang harus
diberikan bagi mereka yang tidak mentaati Allah azza wajalla.
Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadith dari Ibnu Mas’ud r.a , Sesungguhnya Nabi s.a.w
pernah berkata : Akan datang urusan kamu selepasku lelaki-lelaki yang memadamkan sunnah
dan beramal dengan bid’ah , dan mereka melambat-lambatkan solat dari waktunya. Maka aku
bertanya : Wahai Rasullulah, jika aku berjumpa dengan mereka, apa yang engkau perintahkan
kami lakukan ? Sabda : Tidak ada ketaatan bagi mereka yang mendurhakai Allah.’
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Dalam arahan Nabi s.a.w mengenai mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa’ yang
cendiakawan, selepas arahannya dalam mendengar dan taat bagi ketua-ketua secara umum
adalah dalil untuk mengikuti sunnah para khulafa’ rashidin sama seperti mengikuti sunnah nabi
s.a.w. Ini bercanggah dalam mentaati para pemimpin umum dimana mereka bukanlah para
khulafa’ yang dimaksudkan.
Didalam kitab ‘Musnad Imam Ahmad’ dan kitab ‘Jami’ Termizi’ dari Huzaifah r.a. berkata :Kami
pernah duduk-duduk disisi Nabi s.a.w lalu Baginda berkata : ‘Sesungguhnya aku tidak tahu apa
yang telah Allah tetapkan kewujudanku di sisi kamu semua ( wafat ), maka kamu ikutilah bimbingan
dari kedua orang ini selepas ku , Baginda mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar r.a,
berpegang kuatlah dengan perjanjian Ammar, apa yang di khabarkan Ibnu Mas’ud maka percayailah
dia.’
Dalam riwayat yang lain hadith ini berbunyi ‘ maka berpegang teguhlah dengan perjanjian
Ibnu Ummi Abd dan ambillah pengajaran dengan hidayat Ammar’. Adalah Rasulullah s.a.w
memberikan panduan dalam detik-detik terakhir dari umurnya untuk menetap beberapa peribadi
sebagai ikutan selepas pemergiannya. Adapun para Khulafa’ Ar-Rasyidun yang menjadi ikutan
atas panduan Nabi s.a.w , mereka adalah : Abu Bakar, Umar , Usman dan Ali r.a.
Dalam hadith dari Safinah dari Nabi s.a.w berkata : Jangkamasa khilafah selepasku adalah 30
tahun, selepas itu timbullah kerajaan.’ Hadith ini telah di sohihkan oleh Imam Ahmad dan
berhujjah dengannya bagi ketepatan jangkamasa khilafah 4 orang imam itu.
Ada juga banyak dari kalangan para Imam menjelaskan bahawa Umar bin Abdul Aziz termasuk
Khalifah Rasyid juga. Ini dibuktikan dengan sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad
dari hadith Huzaifah r.a dari Nabi s.a.w,
Baginda berkata :
Berlakunya zaman kenabian di hadapan kamu adalah dalam kehendaki Allah, kemudian Allah
berkehendak untuk mengangkatnya ( zaman kenabian ) maka Dia mengangkatnya.
Kemudian berlakunya zaman khilafah atas dasar sistem kenabian dalam kehendaki Allah, kemudian
Allah berkehendak untuk mengangkatnya ( zaman itu ) maka Dia mengangkatnya.
Kemudian berlakunya zaman kerajaan yang mengigit dalam kehendaki Allah, kemudian Allah
berkehendak untuk mengangkatnya ( zaman itu ) maka Dia mengangkatnya.
Kemudian berlakunya zaman kerajaan yang mengganas dalam kehendaki Allah, kemudian Allah
berkehendak untuk mengangkatnya ( zaman itu ) maka Dia mengangkatnya.
Kemudian berlakunya zaman khilafah atas dasar sistem kenabian kemudian Baginda berdiam diri. ‘
Apabila sampainya zaman Umar Bin Abdul Aziz menjadi khalifah, telah masuk menghadap kepadanya
seorang lelaki membacakan kepadanya hadith ini, maka dia sangat gembira dengannya dan merasakan
keajaibannya.
Adalah Muhamad Bin Sirin ( seorang tabi’in ) pernah ditanya beberapa kali mengenai sesuatu
jenis air minuman, maka beliau berkata : Telah dilarang darinya ( meminumnya ) si ‘Imam
Huda’ ( Imam Pertunjuk ) Umar bin Abdul Aziz r.a..
Telah berselisih pendapat para ulama dalam mengumpulkan dan menetapkan 4 orang para
khalifah samada perkara ini adalah ijma’ atau adanya hujjah menentangnya dri kalangan para
sahabat atau tidak ada ? Dalam perkara ini ada dua riwayat yang dibawa oleh Imam Ahmad. Abu
Khozim Al-Hanafi menghukumkan dalam zaman Al-Mu’tadhid bagi mereka yang mempunyai
silaturahim di kalangan keluarga untuk mewarisi harta dan beliau tidak mengira mereka-mereka
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yang bercanggah dengan para khalifah, hukumnya yang demikian berjalan hingga tersebar
luas.
Jikalau berkata setengah para khulafa’ yang empat satu perbicaraan, dan tidak dicanggahnya
seseorang dari mereka , malah dicanggahnya selain mereka dari kalnagan para sahabat, maka apakah
diutamakan perbicaraannya atas perbicaraan selain mereka ( para khulafa’ ) ? Disini terdapat 2
pendapat juga di kalangan para ulama. Dari nas ( teks ) Imam Ahmad, ‘sesungguhnya di utamakan
perbicaraan para khulafa’ atas perbicaraan selain mereka dari kalangan para sahabat, begitu juga
pandangan Al-Khitabi dan selainnya, dan kata-kata para salaf membuktikan hal tersebut, khususnya
perbicaraan Umar bin Al-Khattab r.a. Sesungguhnya diriwayatkan mengenai Umar ini dari Nabi
s.a.w dari beberapa sumber. Sesungguhnya Nabi pernah berkata : ‘Sesungguhnya Allah telah
meletakkan kebenaran menerusi lidah Umar dan hatinya.’
Adalah Umar bin Abdul Aziz mengikuti hukum-hukum Umar bin Khattab dengan berdalilkan
hadith tersebut tadi. Berkata Imam Malik : Berkata Umar bin Abdul Aziz : Rasulullah s.a.w telah
menetapkan beberapa sunnahnya , begitu juga beberapa pemimpin selepasnya, mengambil
sunnah-sunnah ini dalam amalan adalah berpegang teguh dengan Al-Kitab ( Alquran ), dan
kekuatan dalam agama Allah, dan tidak ada seorang yang berhak menukarkannya atau
merubahnya atau mempunyai pandangan yang bertentangannya dengannya. Barangsiapa
mengambil panduan darinya
( sunnahnya ) , maka dialah orang yang benar-benar
mendapat hidayat, barangsiapa mencari kejayaan darinya maka benar-benar telah berjaya. Dan
barangsiapa meninggalkannya dan menempuh jalan selain kaum mukminin, Allah akan
masukkannya ke mana yang selayaknya baginya, terbakar dengan neraka Jahanam dan itulah
seburuk-buruk perjalanan.
Abdullah bin Abdul Hakam telah menceritakan dari Malik sesungguhnya beliau berkata :
Sungguh mengkagumkanku keazaman Umar ( bin Abdul Aziz ) atas pendirian ini, yakni katakata ini. Berkata Abdur Rahman bin Mahdi : ‘Kata-kata ini datang dari Malik dan tidaklah ianya
diceritakan dari Umar.’
Khalaf Bin Khalifah berkata : Aku menyaksikan Saiyiduna Umar bin Abdul Aziz berkhutbah
berhadapan manusia pada ketika itu dia adalah seorang khalifah, berkata beliau dalam
khutbahnya: ‘Ketahuilah sesungguhnya apa yang ditetapkan ( atau sunnah ) Rasulullah s.a.w
dan kedua sahabatnya , maka ia adalah sebahagian dari cara hidup yang kita wajib ambil dan
berpaut dengannya.’ Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadith dari Arzab Al-Kindi : ‘Sesungguhnya
Rasulullah s.a.w pernah berkata : Sesunguhnya akan berlaku selepasku ( pemergianku ) banyak
perkara, maka perkara yang paling aku sukai ialah kamu melazimi apa yang di datangkan
Umar.’ Adalah Saiyiduna Ali r.a mengikuti ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang di
tetapkan Umar dan berkata : ‘Sesunguhnya Umar adalah seorang yang bijak berurusan.’
Asy’ath dari Sha’bi meriwayatkan sambil berkata : ‘Jika orang berselisih pendapat dalam sesuatu
perkara, maka lihatlah perkara ini bagaimana Saiyiduna Umar menetapkannya. Sesungguhnya
sesuatu itu tidak dapat ditetapkan hukumnya jika hati Umar belum menetapkannya sehinggalah
beliau bermesyuarat.’ Dan berkata Mujahid: Jika orang berselisih dalam sesuatu perkara , maka
lihatlah ap yang dilakukan Saiyiduna Umar, maka ambillah darinya.’ Berkata Ayub dari Sha’bi :
‘Lihatlah apa yang diijma’kan keatasnya oleh umat Muhamad s.a.w, kerana sesungguhnya Allah
tidak akan sekali-sekali menjadikan sesuatu itu ijma atas kesesatan, jika perkara itu masih
diperselisihkan, maka lihatlah kepada apa yang di lakukan Saiyiduna Umar Bin Alkhattab, maka
ambillah darinya.
Telah ditanya Ikrimah mengenai Ummul Walad ( salah satu ketagori hamba sahaya ) beliau
berkata : Ia di bebaskan dengan matinya tuannya. Lalu ditanya lagi : Atas dasar apa kamu
bercakap ini ? Beliau berkata : Dengan Alquran. Lalu ditanya lagi : Dari ayat mana satu dari
Alquran ? . Beliau membacakan :
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‘Taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulullah dan juga Ulil Amri ( yang empunya
urusan-hukum ) dari kalangan kamu’. Nisa’ 59. Saiyiduna Umar r.a. termasuk salah seorang
Ulil Amri.
Waqi’ berkata : Jika sepakat sesuatu perkara oleh Saiyiduna Umar dan Saiyiduna Ali , maka itu
adalah hukum. Dari Ibnu Mas’ud r.a , sesungguhnya dia pernah bersumpah dengan nama Allah :
‘Sesungguhnya ‘As-Sirathol Mustaqim’ialah jalan yang didasari nya oleh Saiyiduna Umar r.a sehingga
beliau masuk syurga.’
Dan merumuskan semua perkara ini, apa yang di sepakati Saiyiduna Umar di kalangan para
sahabat, dan mereka sepakati keatasnya pula pada zamannya , tidak syak lagi ianya adalah
‘benar’, walaupun ditentangi selepasnya mereka yang menentangnya, seperti penetapannya
dalam masalah ilmu Faraid seperti :
masalah ‘Aul’, juga dalam masalah wujudnya bagi si mati si suami dan kedua orang tuanya
dan si isteri dan kedua orang tunya maka hak bagi si ibu ialah satu pertiga baki dari harta si mati,
seperti masalah sesorang yang bersatu dengan isterinya ketika ihramnya, baginya meneruskan
nusuknya tetapi hendaklah baginya qada’ dan hadiah,
begitu juga apa yang di tetapkan Saiyiduna Umar mengenai wanita yang hilang,
lalu disepakati dengannya para sahabat yang lainya termasuk para khulafa’ juga,
seperti apa yang semua sepakat mengenai thalaq tiga
dan dalam pengharaman nikah kontrak ( mut’ah ) ,
dan juga apa yang dilakukan dalam penciptaan diwan,
dan meletakan cukai bagi tanah yang keras ,
perjanjian dengan kafir zimmi dengan syarat-syarat yang disepakati oleh mereka dan sebagainya.
Bagi membuktikan kebenaran apa yang di ijmakan para sahabat atas ketentuan Saiyiduna
Umar, lalu mereka semua ( para sahabat ) sepakati keatasnya r.a dan tidak bertentangan katakata Nabi s.a.w mengenai Umar ini pada zamannya ( Umar ) yang berbunyi : Aku diperlihatkan
dalam tidurku, aku menarik gayung dari perigi yang belum dibatukan, maka datanglah Abu
Bakar menarik segayung dua tetapi dalam tarikan gayungnya ada kelemahan semoga Allah
ampunkan dosanya. Kemudian datang pula Ibnul Khattab yang menjadi perkara ‘mustahil’ kepada
nyata. Aku tidak pernah melihat seorang yang membina binaannya sehingga semua orang
merasa puas lalu jadilah tempat itu tempat rehat mereka.’ Dan dalam riwayat lain : ‘ Aku tidak
pernah melihat seorang wira dari kalangan manusia menarik ( gayungnya ) seperti tarikan
Ibnul Khattab.’ Dan dalam riwayat yang lain : ‘ sehingga dia menguasainya dan telaga berpancutan
air.’
Kisah ini adalah satu isyarat bahawa Saiyiduna Umar tidak meninggalkan dunia melainkan dia
telah meletakan semua perkara pada tempatnya dan beliau telah memantapkan urusannya. Ini
disebabkan oleh kerana jangka masa yang panjang kekhilafaannya, keterlibatannya dalam banyak
perkara-perkara, pengambilan beratnya dengan perkara-perkara tersebut. Ini bertentangan
dengan masa Saiyiduna Abu Bakar As-Sidiq yang sangat pendek, beliau pula sibuk dengan
pembukaan kota-kota baru semasanya, beliau mengutus perwakilan sana dan sini bagi peperangan
dan beliau tidak banyak terlibat dalam perkara-perkara yang ditempuhi Saiyiduna Umar r.a..
Mungkin juga pada zamannya belum berlaku perkara-perkara yang ditempuh Umar atau belum
di bawakan masalah itu padanya sehinggalah perkara tersebut dibawakan kepada saiyiduna
Umar. Saiyiduna Umar r.a berjaya mengembalikan manusia kepada jalan yang benar dan
membawa mereka kepada ketepatan semoga Allah meredhainya dan Saiyiduna Abu Bakar AsSidiq serta para sahabat yang lain.
Dan adapun pandangan Saiyiduna Umar yang tidak sepakat dengan ijma para sahabat, malah
dia mempunyai pandangannya tersendiri. Ini dikeranakan beliau ingin menyesuaikan keadaan
yang berlainan apabila beliau melihat ada pandangan yang bertentangan dengannya, seperti
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masalah ilmu Faraid yang menetapkan bahagian harta pusaka bagi si mati jika wujud bagi si mati
ini seorang datok dan adik beradik lelaki., seperti masalah thalaq yang jatuhkan serentak ( 3
sekaligus ) , maka pada ketika ini pandangan Saiyiduna Umar bukanlah hujjah ke atas selainnya
dari kalangan para sahabat r.a.. Wallahu A’lam.
Di sifatkan para khulafa’ itu dengan lafaz ‘ Ar-Rasyidin ‘ kerana mereka mengenal ‘kebenaran’
dan membuat hokum/penetapan berdasarkannya. Lafaz ‘Ar-Rasyid’ berlawanan dengan ‘ AlGhaawi’. Al-Ghawi bermakna mengenal kebenaran dan membuat hokum/penetapan yang
bertentangan dengannya. Dalam meriwayatkan ‘ Al-Mahdiyiin ‘ bermakna : Sesungguhnya Allah
memberikan hidayat kepada mereka bagi mendapatkan kebenaran, dan mereka tidak akan
tersesat dari kebenaran. Disini terbahagai penjelasan kepada 3 bahagian :
1- Rasyid

2- Ghaawi 3- Dholl

Adalah Rasyid itu bermakna mengenal kebenaran dan mengikutinya. Ghaawi ertinya mengenal
kebenaran tetapi tidak mengikutinya. Dholl ertinya mereka yang tidak mengenal kebenaran secara
langsung.
Adalah setiap yang digelar Rasyid itu ialah mereka yang mendapat hidayat. Bagi mereka yang
mendapat hidayat adalah hidayat yang sempurna tiada tertinggal barang sedikit darinya, sebab itu
ia juga digelar Rasyid kerana hidayat itu berkait rapat dengan mengenal kebenaran dan beramal
dengannya juga.

Huraian dari kekata : ‘gigitlah dengannya (sunnah ini) dengan garham-garham kamu’ adalah
satu bahasa kiasan untuk menggambarkan semangat berpegang dengan sunnahnya dengan
semangat yang kuat.

Huraian dari kekata : ‘awaslah dengan urusan agama yang baru, sesungguhnya setiap perkara
baru ( yang bertentangan dengan syariat ) itu satu kesesatan’ , adalah satu amaran dari Nabi
s.a.w kepada umatnya dari mengikuti urusan-urusan agama yang direka lagi bertentangan
dengan agama. Baginda menguatkan lagi tegahannya itu dengan katanya ‘ Setiap yang baru (
yang melanggar usul agama ) itu satu kesesatan.
Yang dimaksudkan dengan lafaz ‘Bid’ah’ ialah setiap perkara baru yang tidak ada usul dalam
syariat yang menyokongnya. Adapun ‘perkara bar u’ yang ada usul dalam syariah yang
menyokongnya, maka tidaklah dikira perkara tersebut sebagai bid’ah walaupun mengikut bahasa
(perkara baru), ia termasuk perkara bid’ah.
Dalam kitab Sohih Muslim dari Jabir r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w berkata dalam khutbahnya:
Sesungguhnya sebaik-baik perbicaraan adalah kitabullah, dan sebaik-baik pertunjuk adalah
pertunjuk dari Muhamad s.a.w, dan sehina-hina urusan agama adalah rekaan-rekaannya dan
setiap yang baru itu adalah kesesatan’
Imam Tirmizi dan Ibnu Majah telah mengeluarkan dari hadith Kasir bin Abdullah Al Muzanni,
dan ada kelemahan dari sumber bapanya dan datuknya, dari Nabi s.a.w berkata : Barangsiapa
yang mencipta bid’ah yang sesat yang tidak sekali-kali diredhai Allah dan RasulNya, maka
adalah baginya dosa mereka yang beramal dengannya dan tidaklah berkurangan dari dosa-dosa
mereka yang melakukannya kepadanya barang sedikit pun.’
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Hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ghudhaif bin Harisah At-Thamaali
beliau berkata : Telah dibangkitkan kepadaku Abdul Malik bin Marwan ( seorang khalifah
Umawiyyah ) sambil berkata : Sesungguhnya kami telah menyatukan urusan orang ramai atas
dua perkara :
1- Khatib mengangkat tangan ketika berdoa pada hari Jumaat
2- Mengadakan tukang cerita selepas solat Subuh dan solat Asar.
Berkata Udhaif : Adapun keduanya adalah satu contoh bid’ah bagiku, aku tidak akan
memperkenannya dengan sesuatu apa pun , sebab Nabi s.a.w pernah bersabda : Tidaklah satu kaum
itu mencipta bid’ah melainkan Allah akan angkat seumpamanya dari amalan sunnah, maka
berpenganglah dengan sunnah adalah lebih baik dari ciptaan bid’ah.’
Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a kata-katanya berikut : Telah bersabda Nabi s.a.w ‘ setiap
bid’ah itu kesesatan’….adalah satu ‘perhimpunan kebaikan’ yang tidak mengeluarkan sebarang
kekeliruan dari kekata ini, ia adalah usul yang agung dari usuludin dan ianya adalah seperti sabdanya
yang berbunyi : Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami perkara yang tidak berasal
darinya maka ianya ditolak’. Maka setiap kali ada yang mencipta sesuatu yang bar u dan
menisbahkannya kepada agama sedangkan sesuatu itu tidak mempunyai asas ( usul ) dalam agama
yang menjadi rujukannnya , maka sesuatu itu adalah kesesatan, dan agama bebas serta bersih darinya,
samada sesuatu itu berkaitan dengan masalah I’tiqad, amalan, pertuturan yang zahir mahu pun
yang bathin.
Adapun apa yang berlaku dari kata-kata para salaf dari menerima setengah amalan bid’ah
sebagai Istihsan (satu bab dari usul fiqih yang diterima dalam syariat), maka ianya adalah satu
bid’ah mengikut bahasa sahaja tetapi bukan mengikut syara’ sebagai contoh dalam perkara ini
kata-kata Saiyiduna Umar r.a apabila mengumpulkan orang pada mendirikan solat terawih dengan
satu imam dalam masjid, beliau keluar dan melihat orang semua menunaikan solat juga lalu
berkata : Sebaik-baik bid’ah ialah perbuatan ini. Ada riwayat pula berbunyi dari Saiyiduna Umar
berkata : Jika perbuatan ini termasuk bid’ah, adalah ianya sebaik-baik bid’ah.’
Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab berkata kepada Saiyiduna Umar : Ini perkara ( mengumpulkan
orang untuk solat terawih berjamaah degan satu imam ) tidak pernah berlaku ? Berkata Umar :
‘Aku tahu perkara itu tetapi perkara ini adalah sesuatu yang baik.’ Maksud bicara ini bahawa
perbuatan Umar dalam mengumpulkan orang untuk solat terawih berjamaah dengan satu imam
tidak pernah dilakukan Nabi s.a.w sebelum waktu tersebut , tetapi ianya mempunyai usul (
berdasarkan asas ) yang disokong oleh syariat.
Adalah dikhabarkan sesungguhnya Nabi s.a.w mengalakkan untuk menghidupkan malammalam Ramadan dan Baginda mendorong mereka untuk menyukainya. Adalah para sahabat
pada ketika itu menunaikan solat terawih dalam masjid dengan jamaah yang berbeza-beza imam
dan ada juga solat sendirian-sendirian. Nabi s.a.w pula menunaikan solat bersama para sahabat
dalam bulan Ramadan hanya pada satu malam sahaja.
Kemudian Baginda tidak keluar untuk solat malam dengan mereka kerana khuatir akan di
fardhukan lalu mereka berasa berat untuk membangunkan ibadah malam tersebut dengan
kefardhuannya. Ini telah terjamin hukumnya sebagai sunnah selepas wafatnya Nabi s.a.w. Ada
pula riwayat dari Baginda menceritakan bahawa ‘ Sesungguhnya Baginda s.a.w pernah
menunaikan solat malam bersama para sahabat pada malam-malam yang sedikit bilangannya
pada sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadan’.
Dari ini, Nabi s.a.w memerintahkan agar para Khulafa’ Rasyidin diikuti, dan dengan demikian
jadilah ikutan khulafa’ rasyidin itu satu amalan sunnah dari sunnah-sunnah yang lain.
Sesungguhnya orang ramai sepakat menghidupkan malam Ramadan dengan solat terawih dengan
satu imam pada zaman Saiyiduna Umar, zaman Saiyiduna Osman dan zaman Saiyiduna Ali r.a.
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Dari contoh yang lain pula : Azan pertama bagi solat Jumaat, di tambah oleh Saiyiduna Osman
kerana ada keperluan manusia kepada berbuat demikian. Saiyiduna Ali mengekalkannya dan
meneruskannya sebagai amalan kaum muslimin. Diriwayat dari Ibnu Umar sesungguhnya beliau
berkata : ‘Ia adalah satu amalan bid’ah’. Adalah dikira dari ucapan Ibnu Umar ini beliau mengatakan
berdasarkan tujuan yang sama yang dilafazkan bapanya dalam menunaikan solat tarawih pada malam
Ramadan.
Dari contoh yang lain pula : Menyatukan ‘mashaf’ menjadi satu kitab. Zaid bin Sabit telah
memulakannya tetapi telah terhenti sebelum menyempurnakannya sambil bertanya kepada
Saiyiduna Abu Bakar dan Umar r.a : ‘Bagaimana kamu berdua boleh melakukan sesuatu yang tidak
pernah dilakukan Nabi s.a.w ?’. Kemudian beliau sedar bahawa amalan tersebut itu ada maslahat
lalu dia pun setuju untuk menyatukannya. Adalah Nabi s.a.w menyuruh menyalin wahyu dan ini
tidak ada bezanya menyalin dalam catatan yang terpisah-pisah mahupun dalam satu catatan , malah
dikumpulkan menjadi satu catatan ( kitab ) menjadi lebih bermanfaat.
Begitu juga , seluruh umat telah berijma ( sepakat ) atas usaha Saiyiduna Osman dalam
menyatukan mashaf dan menghapuskan tulisan-tulisan yang tidak seragam kerana khuatir
ianya boleh mengakibatkan perpecahan umat. Saiyidina Ali serta para sahabat yang lain telah
bersetuju dengan usaha Saiyiduna Osman dan memandang baik ( istihsan) terhadap usaha
tersebut, ini tiada lain hanyalah kerana ianya adalah satu iniasatif yang mempunyai maslahat
unggul.
Begitu pula dengan mereka yang di perangi kerana enggan membayar zakat pada zaman
pemerintahan Saiyiduna Abu Bakar. Saiyiduna Umar serta beberapa para sahabat yang lain ‘terhenti
dari bersuara’ ( tawaqaf ) atas tindakan Saiyiduna Abu Bakar dalam peristiwa ini sehingga Saiyiduna
Abu Bakar sendiri menjelaskan kepada mereka usul yang menjadi rujukannya dalam syariat, lalu
mereka semua bersepakat dengannya.
Dari semua kisah-kisah yang yang dibawakan disini, telah didahului kata-kata Ghudaif bin AlHarisah: ‘Sesungguhnya amalan ini adalah bid’ah’. Al-Hasan pula berkata : Sesunguhnya ia
adalah bid’ah dan sebaik-baik bid’ah . Betapa banyaknya doa yang telah diperkenankan ,hajat
yang tertunai, saudara yang banyak memberikan faedah, sesungguhnya mereka semua
maksudkan ianya adalah bid’ah dalam bentuk kemasyarakatan dalam waktu yang tertentu.
Sesungguhnya Nabi s.a.w tidak menentukan satu waktu khusus menceritakan kepada para
sahabatnya melainkan khutbah-khutbah yang tersusun samada dari Jumaat mahupun Hari Rayanya.
Adalah Nabi s.a.w mengingatkan mereka dalam satu ketika atau ketika berlaku sesuatu perkara
yang memerlukan peringatan darinya kemudian para sahabat r.a bersepakat untuk menentukan
satu waktu khusus bagi mengingatkan satu sama lain sepertimana telah kami dahului mengenai
Ibnu Mas’ud dimana beliau mengingatkan para sahabatnya pada setiap hari Khamis.
Dalam kitab Sohih Bukhari dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya beliau berkata : Berucaplah
(ceramah) kepada manusia setiap Jumaat sekali , jika kamu sudi, 2 kali, jika kamu ingin menambah
maka 3 kali dan jangan bosankan orang ramai (jika banyak sangat).
Dalam kitab Musnad dari Saiyidatina Aisyah r.a beliau berwasiat para penceramah Ahli Madinah
sama seperti pesanan Ibnu Abbas. Diriwayatkan darinya beliau berkata kepada Ubaid bin Umair :
Berucaplah kepada orang ramai sehari dan tinggalkan mereka sehari dan jangan kamu menjemukan
mereka.
Diriwayatkan dari Saiyiduna Umar bin Abdul Aziz sesungguhnya beliau memerintahkan para
penceramah untuk berceramah setiap 3 hari sekali. Diriwayatkan darinya juga sesungguhnya beliau
berkata : Permudahkan orang ramai jangan memberatkan mereka dan tinggalkan berbicara dengan
mereka pada hari Sabtu dan Selasa.
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Al-Hafiz Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanad dari Ibrahim bin Aljunied (telah menceritakan
kepada kami oleh Harmalah Ibnu Yahya) berkata : Aku mendengar dari As-Syafie berkata :
‘Bid’ah itu terbahagi kepada 2 bahagian : Bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang keji, jika ianya
bertepatan dengan sunnah maka ia adalah terpuji dan jika ia bertentangan dengan sunnah
maka is adalah keji’. Beliau (Asy-Syafie) berhujjahkan kata-katanya dengan kata-kata Saiyiduna
Umar r.a : ‘Sebaik-baik bid’ah, ini dia’.
Maksud Imam As-Syafie r.a sebagaimana yang kami ucapkan sebelum ini ialah : Asal usul bid’ah
adalah keji ialah perkara yang tidak ada asas (usul) baginya dalam syariat yang menyokongnya,
dan dia adalah bid’ah sebagai sebutan umum dalam syara’. Adapun bid’ah yang terpuji adalah perkara
atau amalan yang bertepatan dengan sunnah , yakni, asas (usul) amalan tersebut terdapat
dalam sunnah yang menyokongnya, jadilah ianya bid’ah mengikut bahasa sahaja tetapi bukanlah
bid’ah mengikut syara’ kerana ketepatannya dengan sunnah.
Telah diriwayatkan dari Imam As-Syafie kata-katanya yang lain yang menjelaskan lagi perkara
ini , sesungguhnya dia berkata : Perkara-perkara baru terbahagi kepada 2 bahagian : Perkara
yang baru sedangkan ianya bertentangan dengan Kitab (Alquran) atau Sunnah atau Athar
(hujjah para sahabat) atau ijma, maka perkara baru ini dikira bid’ah yang sesat. Adapun jika
perkara baru ini datangnya dari kebaikan, tidak bertentangan dengan salah satu dari yang
kami nyatakan ini, maka perkara baru ini bukanlah termasuk perkara yang tercela.
Dan banyak perkara baru yang berlaku dan para ulama sentiasa berselisih pendapat samada
perkara tersebut adalah bid’ah yang baik yang menyokong sunnah atau tidak. Antaranya
‘penulisan hadith’, Saiyiduna Umar dan segolongan kecil dari para sahabat juga melarangnya,
tetapi lebih ramai yang membolehkan, mereka juga berdalilkan beberapa hadith dari sunnah.
Antaranya: Penulisan Tafsir Hadith dan Alquran, sebahagian golongan dari kalangan ulama
memakruhkannya tetapi lebih ramai lagi dikalangan mereka membolehkannya.
Begitu juga para ulama berselisih pendapat dalam penulisan kitab membincangkan halal dan
haram dan juga tajuk-tajuk sepertinya, juga kitab-kitab yang memanjangkan bicara mengenai
hala-hal muamalat , perbuatan hati yang tidak pernah mereka mewarisinya dari para sahabat
dan juga dari para tabi’in. Adalah Imam Ahmad Bin Hanbal juga membenci perkara-perkara
yang membicangkan lebih jauh dari ini.
Pada zaman ini yang jauh dengan zaman yang ada padanya ilmu para salaf telah ditetapkan
garis pandu mengenai apa yang diwarisi dari mereka semuanya, agar dapat dibezakan mana
satukah ilmu yang sudah ada pada zaman mereka (sahabat)dan mana satukah ilmu yang timbul
selepas zaman mereka, dengan demikian mereka dapat mengetahui mana satukah ilmu yang
bertahap sunnah dari ilmu yang bertahap bid’ah (baru).
Adalah benar apa yang diungkapkan Ibnu Mas’ud r.a sesungguhnya dia berkata : Sesungguhnya
kamu pada hari ini telah berada di dalam fitrah, kamu nanti akan mencipta perkara baru dan perkara
baru itu akan mendatangimu. Jika kamu terjumpa sebarang perkara baru , hendaklah kamu merujuk
kepada Panduan Pertama. Ibnu Mas’ud bercakap begini pada dan ketika zaman Khulafa’ Rasyidin.
Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Imam Malik, beliau berkata : Tidak pernah sedikit pun dari
hawa nafsu ini wujud pada zaman Nabi s.a.w, Abu Bakar, Umar dan Usman. Imam Malik seolaholah menunjukkan kelompok hawa nafsu yang terdiri dari perpecahan firqah dalam hal asas-asas
agama seperti kaum Khawarij, Rawafid, Murjiah dan selain mereka yang jelas-jelas membicara
mengenai mengkufurkan setengah kaum muslimin, menghalalkan mempembunuhan mereka
(kaum muslimin) , menghalalkan harta mereka (diambil) atau membicara mengenai jenis kaum
muslimin yang kekal dalam neraka atau mereka mentafsiqkan (menfasiqkan) individu-individu
yang terhormat dikalangan umat ini atau sebaliknya (memberikan kehormatan atau kepercayaan
kepada orang-orang fasiq). Ada juga yang berpendapat sesungguhnya maksiat-maksiat itu tidak
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akan memudaratkan pengamalnya atau mereka juga berpendapat bahawa tidak akan masuk
neraka seorang pun dari kalangan ahli tauhid (muslimin).
Lebih berat lagi dari itu apa yang bar u berlaku dalam membicarakan af’al-af’al
(perbuatan-perbuatan ) Allah dari qada’ dan qadarnya, maka telah mendustakannya mereka yang
mendustai, mereka mengaku mensucikan Allah dengan pembahasan tersebut dari sifat kezaliman.
Perkara yang lebih berat lagi, apa yang baru berlaku dari pembahasan dalam zat Allah dan
sifat-sifatNya, sedangkan ianya adalah sesuatu perkara yang Nabi s.a.w, para sahabat r.a serta
para tabi’in yang mengikuti mereka dengan segala keihsanannya berdiam dari berbicara
mengenainya. Maka ada juga satu kaum mengingkari kebanyakkan dari apa yang warid dari AlKitab dan Sunnah mengenainya, dan mereka pula merasakan apa yang mereka lakukan adalah
untuk mensucikan Allah dengan apa yang terlintas oleh akal fikiran mereka dalam
mensucikannya.
Mereka juga mengaku ada sifat yang lazim bagi Allah dengan memustahilkan setengah-setengah
perkara ini bagi Allah Azza Wajalla. Ada pula satu kaum yang tidak merasa cukup dengan isbat dari
Allah sehingga mereka mengisbatkan dengan cara mereka sendiri dengan melazim bagi Allah
bernisbahkan kepada perbuatan makhluq-makhluqnya. Inilah dia kelaziman-kelaziman samada
dalam menolak atau mengisbatkan adalah sebagai satu ruang yang timbul dalam umat ini selepas
didiami ( oleh Allah, Rasul dan Tabi’in ) mengenainya.
Adapun perkara baru yang berlaku dalam umat ini selepas zaman para sahabat dan para tabi’in
dari perbicaraan dalam halal dan haram adalah setakat pandangan sahaja. Banyak perkara yang
dibicarakan tertolak kerana warid dari sunnah perkara-perkara yang bertentangan dengannya dari
sudut pandangan mahupun kias-kias yang berdasarkan aqal.
Juga diantara perkara yang menjadi perkara baru ialah perbicaraan Haqiqat dalam ilmu rasa
dan ilmu kashaf. Mereka mengaku ilmu haqiqat menolak ilmu syariat dan ilmu makrifat dengan
sendirinya mencukupi jika disertai dengan mahabah, mereka juga mengaku tidak perlu banyak
beramal kerana amalan itu hijab . Mereka juga mengaku bahawa ilmu syariat hanya diperlukan
oleh golongan awam dan adakalanya perbicaraan seperti ini disertakan dengan pembahasan Zat
dan Sifat dengan apa yang diketahui bercanggah dengan Al-Kitab, Sunnah, Ijma Ulama Salaf. Dan
hanya Allahlah menunjukkan hidayat kepada sesiapa yang disukai ke jalan yang lurus.
BEBERAPA FAEDAH DARI HADITH INI :
1- Budaya Nasihat Menasihati
Dari hadith ini dapat kita lihat suasana dan budaya nasihat dari Rasulullah s.a.w di kalangan
para sahabat dan juga bagaimana ‘cenderung’nya para sahabat dalam meminta wasiat walaupun
sudah banyak dinasihati.
2- Kepentingan Taqwa Kepada Allah
Peri pentingnya taqwa kepada Allah sehingga ianya menjadi wasiat Allah dalam Al-Quran kepada
manusia, wasiat Nabi dalam hadith dan seterusnya pesanan khatib Jumaat sepanjang zaman.
3- Kewajiban Taat kepada Amir
Nabi s.a.w berpesan agar ta’at kepada Amir walaupun ianya seseorang yang tidak mempunyai
‘rupa’ tetapi selagi ianya membangunkan perintah Allah, selagi itu wajib seseorang muslim
mentaatinya. Ini adalah sebahagian dari kelicinan pentadbiran urusan kaum muslimin dan
memperteguhkannya selagi ianya tidak ada ‘maksiat’ dipemerintahannya.
4- Larangan Berpecah Belah
Hadith meramalkan perpecahan yang pasti akan berlaku. Nabi s.a.w berpesan kepada kita
untuk menjaga ketaqwaan wajiblah seseorang msulim itu berpegang teguh dengan sunnahnya
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dan sunnah para khulafa’, agar ia terselamat dari perpecahan yang bakal berlaku berpunca dari
perkara-perkara bid’ah yang sesat.
5- Berpegang Kepada Sunnah
Kita dimaklumkan bahawa disana ada sunnah selain sunnah Nabi , iaitu Sunnah para Khulafa’
Rasyidin. Kedua-duanya kita diperintahkan untuk berpegang teguh sekuat gerham yang mengigit.
6- Jauhi Perkara Bid’ah
Kita diberi amaran untuk menjauhi perkara –perkara bid’ah. Bid’ah yang dimaksudkan ialah
bid’ah yang sesat kerana masih didapati bid’ah-bid’ah tidak sesat yang sejajar dengan sunnah
Nabi s.a.w atau maqasid syariah. Juga terdapat hadith Nabi s.a.w yang menyebut ‘ barangsiapa
membuat bid’ah yang sesat…’ yang menguatkan lagi bahawa ada bid’ah yang tidak sesat.
Bid’ah yang difahami dari teks hadith adalah bid’ah-bid’ah yang haram iaitu bid’ah yang akan
timbul dari sudut idealogi tauhid ( khawarij, syiah, murjiah…dll ) dan usuluddin yang akhirnya
mengikbatkan perpecahan 72 golongan baru bukan dari sudut fiqih , Istihsan dan ijtihad ulama
dari amalan Rohani yang masih sejajar dengan syariat.
7- Sifat Para Sahabat Mendengar Nasihat
Sabitnya pengkhabaran menerusi hadith ini bahawa para sahabat Nabi s.a.w mempunyai jiwa
yang jernih dan hening sehingga dapat menintiskan air mata hanya dari mendengar nasihat dari Nabi s.a.w
8- Sifat Para Penasihat Yang Berkesan
Hadith juga menjelaskan peri pentingnya status rohaniah menjadi seorang penasihat sehingga
ianya sangat berkesan bagi para pendengar. Ciri-ciri seorang ‘mursyid’ yang memberikan kesan
kepada para pendengar dalam nasihatnya jelas sangat penting dalam hadith ini.
9- Bersabar Dalam Kekhilafan Seorang Amir
Nabi s.a.w berpesan agar sentiasa kaum muslimin berada didalam pemerintahan seorang amir
yang taat kepada Allah dan bersabar dengan kekurangannya walaupun rupanya yang kurang
sempurna.
10- Pengkhabaran Ghaib Dari Nabi s.a.w
Hadith ini termasuk sebahagian dari pengkhabaran ghaib bagi perkara yang akan berlaku
iaitu perpecahan antara kaum muslimin yang bersebabkan hal bid’ah dalam aqidah mereka.
Juga pengkhabaran ghaib mengenai seorang khalifah yang bakal memerintah kaum muslimin
sedangkan rupa dan wajahnya tiada menarik di pandangan manusia. Sudah pasti pengkhabaran
ini termasuk sebahagian dari mukjizatnya yang berdasarkan wahyu Allah s.w.t.
BEBERAPA FAEDAH DARI HURAIAN IBNU RAJAB:
1- Hadith Sohih Masih Terdapat di Luar Sohihain
Ibnu Rajab memperlihatkan kemahiran ilmu hadith dan sanadnya dalam permulaan huraian
hadith ini dimana dapat dirumuskan bahawa tidak semestinya hadith yang tidak diriwayatkan
Imam Bukhari dan Muslim adalah hadith yang tidak sohih. Masih terdapat ribuan hadith sohih
yang tidak sejajar dengan syarat kedua imam yang sangat teliti ini.
2- Kuliah Subuh Adalah Sunnah Nabi s.a.w
Dalam huraian beliau kita dapati pesanan dan nasihat Nabi s.a.w kepada para sahabat r.a
biasanya berlaku selepas solat Subuh.
3-Kuliah Mingguan Adalah Sunnah Para Sahabat r.a
Dari huraian tersebut kami dapati Abdullah Bin Mas’ud seorang sahabat Nabi s.a.w sering
memberi ceramah atau nasihat kepada para sahabat yang lain seminggu sekali iaitu pada tiap
hari Khamis.
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4- Memakai Sal Adalah Sunnah Nabi s.a.w
Dalam huraiannya mengenai cara-cara Rasululah memberikan nasihat kepada para sahabat
r.a, ada menyebut sebuah hadith yang kain salnya yang diletakkan di keliling tengkoknya jatuh
ketika berkhutbah.
5- Perlu Bimbingan Seorang Amir – Mursyid
Dalam huraiannya ada menyentuh mengenai perlu seorang muslim sentiasa berada di bawah
bimbingan seorang yang taat kepada Allah pada setiap waktu jika pembimbing itu dapat menguasai
sebuah negara ia dipanggil ‘Amir’, jika ianya setakat memberikan bimbingan yang baik ia digelar
‘Ar-Rasyid’ atau ‘Mursyid’ , dan ada 3 kategori khalifah yang Ibnu Rajab jelaskan.
6- Rabitah Dalam Solat
Dalam huraian bab perkataan Muwadda’, Ibnu Rajab mendatangkan hadith-hadith yang
menggalakkan kita berperasaan atau gambaran seolah-olah solat yang dilakukan adalah solat yang
terakhir. Ini mempunyai kesan yang baik dalam perlaksanaannya. Mempunyai gambaran atau
perasaan (visualisasi) untuk menunaikan solat muwadda’ ini juga dikenali sebagai ‘Rabitatus
Solat’- ikatan minda dan perasaan ketika solat.
7- Dunia Menempuhi 4 Era Sebelum Qiyamat
Ibnu Rajab dalam mendatangkan hujjah mengenai kepimpinan dalam khilafah, beliau
mendatangkan hadith mengenai 4 jenis zaman yang akan ditempuh umatnya selepas wafatnya.
8- Memendekkan Khutbah dan Memanjangkan Solat
Ibnu Rajab dalam menghuraikan gaya-gaya nasihat Nabi s.a.w kepada para sahbat r.a , beliau
mendatangkan hadith dan kata-kata para sahabat yang menggalakkan memendekkan khutbah dan
memanjangkan solat.
9- ‘Syirik’ Sesuatu Yang Tidak Dikhuatiri Nabi s.a.w Keatas Umat
Dalam membongkar semua hadith-hadith pesanan selepas haji wada, Ibnu Rajab mendatangkan
2 buah hadith yang menjelaakna bahawa Nabi s.a.w tidak mengkhuatiri berlakunya syirik terhadap
umatnya kerana ‘penjelasan’ yang nyata dalam cahaya Islam. Nabi s.a.w lebih khuatir umatnya
‘hancur’ apabila mereka tidak dapat menguasai rohani mereka selepas merebuti keindahan dunia
atau harta bendanya.
10- Hari Sejarah Negara Sebahagain Dari Kepimpinan Islam
Dalam membentangkan ciri-ciri Daulah Islamiah , Ibnu Rajab mendatangkan kata-kata Imam
Hasan Bin Ali r.a. Dimana beliau menjadikan 5 perkara sebagai asas kepimpinannya, antaranya
Hari Sejarah sesebuah Negara dibentuk dibina harus disambut dan diraih dalam kepimpinanan
yang betul.
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aripada Abu Mohammad Abdullah bin Amru bin Al-As r.a. telah berkata: Rasulullah
pemah bersabda: “ Tidak beriman seorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa
saja yang aku bawa (sunnah Rasulullah ).” Berkata Syeikh r.a. bahawa Hadith ini sahih
diriwayatkan didalam kitab Al-Hujjah.
Kitab Al-Hujjah oleh Syeikh Aba Al-Fath bin Ibrahim Al-Maqdisi As-Syafie Al-Fakih Az-Zahid
asal Damsyiq dan kitab ini ialah yang merangkumi perbahasan tentang usuludin atas qawaid
ulama-ulama ahli hadith dan sunnah. Dan telah dikeluarkan hadith ini oleh Al-Hafiz Abu Nuaim
dalam kitabnya dan kitab ini mensyaratkan hadis - hadis itu adalah hadis – hadis yang sohih dan
yang disepakati kesahihannya oleh orang yang menaqalkan hadith tersebut. Dan hadith ini juga
ditakhrijkan oleh imam - imam. Imam Tabrani telah berkata: Diceritakan kepada aku oleh Abu
Zaid Abdurrahman bin Hatim AI-Maradi, dan diceritakan kepadaku oleh Nuaim bin Hamad,dan
diceritakan kepadaku oleh Abdul Wahab As-Saqafi , daripada Hisyam bin Hasan daripada
Muhammad bin Sirin daripada Ukbah bin Aus daripada Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah
s.a.w. telah berkata: “Tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apapa yang aku bawa (sunnahnya) dan tidak bergoncang oleh sebab hawa nafsunya.”
Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Asim Al-Asbahani daripada Ibnu Warih
daripada Nuaim bin Hamad: Diceritakan kepada aku Abdul Wahab As-Saqafi , diceritakan kepada
aku sebahagian guru-guru kami, Hisyam dan lainnya, daripada Ibnu Sirin tetapi tidak disebutkan
(tidak bergoncang oleh sebab hawa nafsunya). Dan berkata Abu Musa AI-Madini, hadith ini
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berbeza padanya pada Nuaim dan dikatakan diceritakan oleh sebahagan guru kami dan juga
diceritakan oleh Hisyam dan lainya Dan aku berkata: Hadith ini jauh sekali daripada
kesahihannya oleh beberapa sebab. Daripadanya ialah: Sesungguhnya hadith ini berseorangan
padanya Nuaim bn Hamad Al-Marwazi dan Nuaim ini biarpun dia disiqahkan oleh jemaah daripada
ulama dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya ulama menghasankan beliau atas
sebab beliau mengamalkan sunnah, dan kerana beliau amat menentang orang-orang yang
mengikuti haws nafsunya dan membelakangkan syariat atau dikenali juga sebagai ahli bidaah.
Dan mereka menasabkan beliau kepada mereka dalam beberapa hadith.. Dan ketika beliau
telah banyak meriwayatkan hadith-hadith mungkar, mereka menghukumkan beliau sebagai
dhaif. Dan diriwayatkan oleh Soleh bin Muhammad Al-Hafiz daripada Ibnu Muin, sesungguhnya
beliau bertanya padanya tentang Nuaim dan beliau berkata: “Tidak ada apa-apa padanya istilah
yang digunakan oleh ahli hadith dalam menghukum kedhaifan seseorang itu. Sesungguhnya
beliau adalah orang yang mengamalkan sunnah.”
Dan berkata Soleh, beliau pemah meriwayatkan hadith beliau sendiri dan tidak peka terhadap
hadith-hadith mungkar. Dan berkata Abu Daud disisi Nuaim ada 20 hadith yang mempunyai asal
daripada Nabi. Dan berkata Nasai, beliau adalah dhaif. Dan beliau juga pemah berkata tidak
siqah, dan beliau pernah juga berkata beliau banyak bersendirian daripada ulama lainnya dalam
meriwayatkan hadith-hadith, maka sudah sampai kepada tahap tidak boleh berhujjah padanya.
Dan berkata Abu Zurah Ad-Damsyiq, beliau selalu mengangkat hadith-hadith yang mauquf.
Dan berkata Abu Urubah Al-Harani, beliau zalim dalam meriwayatkan hadith.Dan berkata Abu
Said bin Yunus, beliau sering meriwayatkan hadith-hadith mungkar.Dan diantara sebab-sebab
tidak boleh mensahihkan hadith ini juga, sesunggtihnya telah berbeza pada Nuaim dalam
isnadnya. Dan dia meriwayatkanya daripada As-Saqafi daripada Hisyam, dan diriwayatkan juga
daripada As-Saqafi diceritakan oleh sebahagian guru kami atau Hisyam.Dan ini menyebabkan
Syeikh Saqafi tidak dikenali. Dan diriwayatkan juga daripada Saqafi, diceritakan oleh sebahagian
guru kami, diceritakan oleh Hisyam. Maka As-Saqafi meriwayatkannya daripada syeikh yang
tidak dikenali. Dan Syeikhnya juga meriwayatkan daripada guru yang tidak jelas maka bertambah
kejahilan dalam sanad. Dan antara sebabnya juga, sesungguhnya pada isnadnya Uqbah bin Aus
As-Sadwasi Al-Basri , dan dikatakan beliau adalah Yaakub bin Aus. Dan diriwayatkan beliau oleh
Abu Daud dan Nasai dan juga Ibnu Majah, hadith daripada Abdullah bin Amm , dan ada juga
dikatakan sebenarnya adalah Abdullah bin Umar, maka bertembung dalam sanadnya. Dan
beliau di siqah kan oleh Al-Ajali dan Ibnu Saad dan juga Ibnu Habban. Dan berkata Ibnu
Huzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dan berkata Ibnu Abdil Bar, dia adalah majhul (tidak
dikenali).
Dan berkata Al-Ghalabi dalam kitab Tarikhnya: “Mereka menyangka beliau (Uqbah) tidak
mendengar daripada Abdullah bin Amm. Dan ini diakui sendiri oleh Abdullah bin Amru. Maka
dengan sebab ini hadith ini terputus.”Adapun makna hadith ini pula ialah: “Sesungguhnya
manusia itu tidak akan menjadi orang mukmin yang sempurna imannya sehingga beliau
menjadikan kasihnya pada apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada perintah dan juga larangan,
maka dia menyukai apa yang disuruh dan membenci apa saja yang dilarang oleh Rasulnya.” Dan
telah warid dalam Al-Quran seperti berikut dalam beberapa tempat.
Allah swt berfirman: “Maka demi Tuhanmu , mereka (pada hakikatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam apa yang mereka perse1isihkan, kemudian
mereka tidak berasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan
dan mereka menerima dengan sepenuhmya.” An-Nisaa : 65
Allah swt berfirman: “Tidaklah patut bagi lelaki yang Mukmin dan wanita yang Mukminah
itu apabi1a Allah swt dan RasulNya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi pilihan
yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya,
maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” Al-Ahzab: 36
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Dan Allah swt. mengutuk mereka yang membenci apa yang disukai dan menyukai apa yang
dibenci oleh Allah swt.
Allah swt berfirman: “Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya kerana mereka benci
kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Quran), lalu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka.”
Muhammad: 27
Maka wajib keatas setiap orang mukmin untuk menyukai apa yang disukai oleh Allah dengan
sebenar-benar sayang dan mengamalkan apa yang wajib padanya. Dan jika bertambah hingga
kepada perkara-perkara yang disunatkan, maka adalah lebih baik . Dan membenci apa saja yang
dibenci oleh Allah swt , wajib keatasnya menjauhkan apa sahaja yang diharamkan keatasnya.
Dan jika bertambah hingga menghalang benda-benda yang makruh adalah lebih baik. Dan
telah disebutkan dalam hadith yang sahih sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Tidak
beriman seseorang kamu sehingga aku dicintainya daripada dirinya, anaknya, ahli keluarganya
dan manusia seluruhnya.”
Maka menjadi mukmin seorang itu sehingga mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah
diatas kecintaan makhluk yang lain. Dan mencintai RasulNya samalah mencintai siapa yang
mengutuskannya.Dan kecintaan yang sebenarnya mestilah bertetapan kepada apa yang
diperintahkan dan mengikuti Sunnah. Mencintai apa yang disukai dan membenci apa yang
dilarang. Dan Allah swt berfirman: “Katakanlah (wahai Muhammad), jika bapa-bapa, anakanak, saudara- saudara, isteri- isteri, kaum ke1uarga kamu, harta kekayaan yang kamu
usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai,
adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan dari berjihad dijalanNya, maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang fasik.” At-Taubah: 24 Dan Allah swt. berfirman juga:
“Katakanlah (wahai Muhammad) jika kamu mencintai Allah maka ikutilah daku, maka
Allah akan mencintai kamu dan menghapuskan dosa-dosa kamu.” Al-Imran: 31
Dan berkata Hasan: “Telah berkata sahabat-sahabat Nabi: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya
kami mencintai Tuhan kami dengan teramat cinta! Maka kami ingin tahu bagaimana sebenarnya
cinta kami , maka Allah menurunkan ayat ini.”Dan dalam hadith yang sahih daripada Nabi
Muhammad saw. Beliau bersabda: “Tiga golongan yang akan mendapat kemanisan iman:
Orang yang menjadikan Allah dan RasulNya yang paling dicintainya, Orang yang mencintai
seseorang kerana Allah, dan Orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran seperti
mana dia membenci untuk memasuki neraka.”
Maka sesiapa yang mencintai Allah dengan cinta yang sebenar dari hatinya, maka wajib dia
mencintai dengan hatinya apa yang dicintai Allah dan Rasul Nya , dan membenci apa yang
dibenci oleh Allah dan Rasul Nya , dan redha kepada apa yang diredhai oleh Allah dan RasulNya
serta mencela apa yang dicela oleh Allah dan juga RasulNya. Dan mengamalkan dengan anggota
apa yang disukai dan dibenci. Dan jika amalan anggotanya bertentangan dengan apa yang
dilarang dan disuruh oleh Allah dan RasulNya dengan kudrat untuk melakukannya, itu adalah
menunjukkan kekurangan kasihnya kepada Allah dan RasulNya, maka wajib baginya taubat
dan kembali kepada kesempurnaan cinta.
Berkata Abu Yakub An-Nahrujuuri: “Sesiapa yang mendakwa mencintai Allah dan juga RasulNya
tetapi tidak mengikutinya, maka dakwaannya adalah batal, dan setiap kecintaan tidak disertai
oleh ketakutan kepada Allah maka ia tidak dikira.” Dan Yahya bin Muaz telah berkata: “Tidak
jujurlah bagi mereka yang mengatakan mencintai Allah tetapi tidak menjaga had-had
perintahNya.”Dan ditanya Ruaim tentang Mahabbah, maka dia pun berkata: “Bertepatan (perintah
Allah dan Sunnah nya) dalam semua hal.” Semua kemaksiatan adalah terbit dari mendahulukan
hawa nafsu diatas kecintaan kepada Allah dan juga RasulNya. Dan Allah telah mensifatkan
orang-orang musyrikin sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di beberapa tempat
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dalam Al-Quran. Allah swt. berfirman: “Maka jika mereka tidak menjawab (tentanganmu)
ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka (belaka).
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak
mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang zalim.” Al-Qasas: 50
Dan begitu juga Bidaah, sesungguhnya dia terbit dari mendahulukan hawa nafsu diatas syariat,
oleh sebab itu mereka dinamakan Ahli Ahwaa. Begitu juga kemaksiatan, sesungguhnya ia terjadi
atas sebab mendahulukan nafsu diatas kecintaan kepada Allah dan juga RasulNya .
Begitu juga kecintaan kepada seseorang. Maka wajib padanya mengikuti apa yang dibawa oleh
Rasulullah. Maka wajib keatas seorang mukmin mencintai Allah dan mencintai mereka yang
mencintai Allah, malaikat-malaikat , rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang yang benar , yang mati
syahid dan orang-orang yang beramal soleh seluruhnya. Oleh sebab itu diantara tanda-tanda
wujudnya kemanisan iman, mencintai seseorang itu tidak lain mencintainya kerana Allah, dan
mengharamkan ketaatan kepada mereka yang memusuhi dan membenci Allah. Dan ini telah
disebutkan dalam beberapa tempat “Barangsiapa yang mencintai kerana Allah, memarahi
kerana Allah, memberi kerana Allah, dan melarang kerana Allah maka dia telah lengkap
imannya.” Dan barangsiapa yang mencintai, membenci, memberi dan melarang kerana nafsunya,
menunjukkan kurangnya iman yang wajib padanya. Maka wajib padanya bertaubat dari perkara
tersebut dan kembali kepada apa yang dibawa oleh Allah dan juga RasulNya. Dan redha kepada
Allah dan Rasul nya keatas hawa nafsunya dan segala perbuatannya. .
Berkata Wahib bin Al-Ward: “Telah sampai kepada kami, wallahualam, sesungguhmya Musa
as telah berkata: “Ya tuhanku berilah wasiat kepada aku.” Allah swt. berkata: “Aku mewasiat kan
engkau, (3 kali), Aku mewasiatkan engkau tidak akan ada datang pada engkau sesuatu perkara
melainkan memberi kesan kepada engkau seingga menambahkan cinta kepada Aku diatas yang
lainnya, maka sesiapa yang tidak melakukan tersebut maka Aku tidak mengasihaninya.”
Seperti yang diketahui pengunaan kekata Al-Hawa adalah bermaksud: “Cenderung kepada
sesuatu yang tidak hak.” Sepertimana firman Allah swt: “Dan janganlah dikau mengikuti hawa
nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” Saad: 26
Dan juga dalam ayat 40 dan 41 surah An-Naaziat, Allah swt berfirman: “Dan adapun orang orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.”
Akan tetapi kadang-kadang Al-Hawa juga dimaknakan sebagai kecintaan dan kecenderungan,
maka ketika ini ia adalah kecenderungan kepada kebenaran, dan mungkin juga ia khusus
kepada kecintaan. Dan ditanya Safwan bin Asaal: “Adakah engkau pernah mendengar Rasulullah
menyebut tentang Al-Hawa? Maka dia pun menjawab: “Nabi saw. pernah ditanya tentang lelaki
yang mencintai sesuatu kaum tetapi tidak tidak mengikuti mereka,maka Nabi saw. pun menjawab:
“Seseorang itu pada apa yang dia cintai”.
Dan ketika ayat ini diturunkan: “Kamu boleh menangguhkan (mengauli) siapa yang kamu
kehendaki di antara mereka (isteri-isteri) kamu dan boleh pula mengauli siapa yang kamu
kehendaki.” Al-Ahzab : 51
Maka berkata Aisyah r.h. kepada Nabi s.a.w. : “Tidaklah aku melihat Tuhanmu kecuali Dia
lebih terdahulu daripada hawa kecenderunganmu”.
Dan telah berkata Saidina Umar Al-Khattab r.a. pada kisah perbincangan tentang tawanantawanan perang Badr: “Maka hawa kecenderungan Rasulullah mengikuti apa yang dikatakan
Abu Bakar dan tidak kepada apa yang aku katakan.” Dan hadith ini yang menunjukkan tentang
penggunaan makna Al-Hawa iaitu bermakna kecintaan yang Mahmudah.
Wallahu ‘alam.
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D

ari Abdillah bin Busr berkata: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sambil
berkata: ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya syariat Islam telah semakin banyak ke atas
saya, maka (adakah) satu cara jika kami berpegang padanya, bererti kami berpegang
kepada syariat keseluruhannya.’ Sabda Nabi: ‘Hendaklah lidah kamu sentiasa basah dalam
berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.’

Status Hadis:
Periwayat: Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hiban dalam Kitab Sahihnya. Kata Tirmizi: Hadis
Hasan Gharib. Mereka semua mengeluarkan hadis ini dari riwayat Amru bin Qais al-Kindi, dari
Abdullah bin Busr. Dan Ibnu Hiban mengeluarkan hadis ini di dalam Kitab Sahihnya dan yang
selain darinya, yang bersumber dari Muaz bin Jabal berkata:
Perkara terakhir yang aku sempat bertanya kepada Rasulullah sebelum berpisah dengan
Baginda adalah: Amalan apakah yang terbaik dan paling mendekatkan diri kepada Allah?’ Nabi
bersabda: ‘Hendaklah kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah dengan zikrullah azza wa
jalla.’
Maksud Hadis:
Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang mukminin supaya banyak berzikir
(mengingati) Allah. Dan Allah memuji sesiapa yang mengingatiNya.
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“Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah serta sebutlah
nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya.” Al-Ahzab -41

“Dan ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di
dunia dan di akhirat).” Al-Jum’ah -10
Dan firmanNya :

“Dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang
perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka
semuanya keampunan dan pahala yang besar.”

Al-Ahzab - 35

Dan firmanNya :

“(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk
dan semasa mereka berbaring.” Ali Imran - 191
Dan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah lalu disebelah bukit
yang dikatakan jumudan (rigid). Maka Rasulullah bersabda: ‘Pergilah, sesungguhnya kejumudan
ini melambangkan kaum al-mufarridun.’ Mereka bertanya: ‘Siapakah kaum al-mufarridun itu, wahai
Rasulullah?’ Baginda bersabda: ‘Lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah.’
Dalam riwayat Imam Ahmad: ‘melambangkan mufarridun’. Mereka bertanya: Dan siapakah almufarridun itu? Sabda Baginda: ‘Mereka adalah orang-orang yang mengingati Allah sehingga seakan
gila’
Dan dalam riwayat Tirmizi, mereka adalah orang-orang yang amat memberatkan zikir, maka
mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan.
Diriwayatkan dari Musa bin Ubaidah, dari Abu Abdullah al-Qarrazh dari Mu’az bin Jabal berkata :
“Semasa kami berjalan bersama Rasulullah s.a.w. yang berhampiran dengan bukit Jumudan, tibatiba baginda s.a.w. bertanya kepadaku : “Hai Mu’az di manakah orang-orang yang dahuluan.” Aku
menjawab : “mereka telah berlalu dan meninggalkan orang ramai di belakangnya.” Baginda s.a.w.
bersabda : “ Hai Mu’az sesungguhnya orang-orang yang dahuluan, ialah mereka yang hanya
menyibukkan dirinya dengan zikrullah.” H. R. Ja’far Al-Faryabi.
Hadis ini menjelaskan maksud orang yang dahuluan bukanlah orang yang dahuluan dalam
rombongan berjalan, tetapi orang yang dahuluan ialah mereka yang sentiasa dan banyak berzikir
kepada Allah Ta’ala.
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Dan hadis ini juga bermaksud, sesiapa yang yang memenuhi umurnya dengan mengingati
Allah dan mentaatiNya. Dan ada pula yang menafsirkan Mufarridun dalam riwayat ini adalah
orang yang hidup menyendiri di dalam kurun yang ia berada. Manakala riwayat yang pertama:
‘Maksud al-mufarridun adalah orang-orang yang menjauhkan diri daripada manusia untuk
berzikir kepada Allah.’
Maksudnya di sini, banyak berzikir walaupun tanpa perlu untuk bersendirian secara hakiki.
Dan dari makna ini, berkata Umar bin Abdul Aziz pada malam Arafah, iaitu semasa hampir
meninggalkan bumi Arafah : bukan orang yang menang orang yang cepat sampai untanya, tapi
orang yang menang adalah orang yang diampunkan dosanya.
Siapa yang paling bahagia untuk mendapatkan nikmat di syurga
Dan hal ini bersandarkan kepada sabda Rasulullah yang bermaksud: “Sesiapa yang ingin berada
di taman syurga, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah azza wa jalla.’
Riwayat Imam Ahmad, Nasa’i dan Ibn Haban di dalam Kitab Sahihnya, dari hadis Abi Sa’id alKhudri sesungguhnya Rasulullah bersabda: ‘Banyakkanlah mengamalkan saki baki perkara soleh.’
Baginda ditanya: Apakah dia, ya Rasulullah? Sabda Baginda: ‘Takbir, tasbih, tahlil, memuji Allah
(alhamdulillah), dan la haula quwwata illa billah.’
Cenderung pada zikir
Dalam kitab Masnad, sahih ibn Haban dari Abu Sa’id al-Khudri dari Rasulullah bersabda:
‘Banyakkanlah berzikir kepada Allah sehingga mereka mengatakan dia gila.’
Dan riwayat Abu Na’im, dari hadis Ibn Abbas: ‘Ingati Allah ingatan yang sebenar, sehingga kaum
munafiqun mengatakan: sesungguhnya mereka menunjuk-nunjuk.’
Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Abu Sa’id dari Nabi sesungguhnya Baginda ditanya:
Hamba manakah yang paling mulia darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Baginda bersabda:
‘Orang-orang yang banyak mengingati Allah.’ Baginda s.a.w. ditanya: ‘Lebih daripada orang yang
berperang dijalan Allah?’ Nabi bersabda: ’Jika seseorang itu berlaga pedang dengan orang orangorang kafir dan musyrikin sehingga terputus (anggota badan) dan memancut darah, tetap orang
yang mengingati Allah lebih mulia darjatnya.’
Dan riwayat Imam Ahmad, dari hadis Sahal bin Muaz, dari bapanya, sesungguhnya seorang lelaki
bertanya bertanya kepada Baginda: ’Apakah jenis jihad yang paling besar pahalanya, wahai
Rasulullah?’ Baginda bersabda: ’Diantara mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah.’
Kemudian lelaki itu bertanya lagi : orang yang berpuasa manakah yang labih mulia ?. baginda
menjawab : Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kemudian lelaki itu menyebut solat,
zakat, haji, sedekah dan semua itu dan Rasulullah bersabda: ’Diantara mereka yang paling banyak
berzikir kepada Allah.’ Maka Abu Bakar berkata: jika demikian orang yang berzikir (mengingati
Allah) mengambil kesemua kebaikan?’ Baginda bersabda: ’Ya!’. Dan Ibn Mubarak dan Ibn Abid
Dunia juga telah mengeluarkan hadis ini dari beberapa sumber.
Di dalam Kitab Sahih Muslim dari Aishah dia berkata: ’Sesungguhnya Rasulullah mengingati
Allah pada setiap masa.’
Abu Darda’ berkata: orang-orang yang lidah mereka sentiasa basah dari berzikir kepada Allah,
setiap seorang dari mereka masuk ke dalam syurga dalam keadaan ketawa.
Dikatakan kepadanya: Sesungguhnya seorang lelaki membebaskan seratus orang yang ditimpa
kesusahan. Abu Darda’ berkata: Sesungguhnya seratus kesusahan daripada harta seseorang itu
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adalah banyak, dan yang paling mulia daripada itu adalah iman yang konsisten pada waktu
malam dan siang, dan lidah kamu tidak kering daripada berzikir kepada Allah azza wa jalla.
Muaz berkata: Untuk aku mengingati Allah daripada subuh sehingga malam adalah lebih aku
sukai daripada menunggang atas kuda di jalan Allah dari subuh sehingga malam.
Berkata Ibn Mas’ud pada firman Allah Taala:

“Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.” Ali Imran - 102
’Hendakalah mentaati dan jangan menderhaka, dan mengingati tanpa melupakan, dan mensyukuri
dan jangan menkufuri.’
Kesan-kesan zikir
Zaid bin Aslam berkata: Nabi Musa alaihissalam bermunajat : Wahai Tuhanku! Sesungguhnya
Kau telah memberi nikmat yang banyak kepada diriku, maka tunjukkanlah cara untukku banyak
mensyukuriMu. Allah berfirman: ’Banyak mengingatiKu. Jika kau banyak mengingatiKu maka kau
telah mensyukuriKu. Dan jika kau melupakanKu maka kau telah mengkufuriKu.’
Hasan berkata: ’Hamba yang paling disayangi Allah ialah mereka yang paling banyak berzikir
kepadaNya dan hati yang paling bertaqwa diantara mereka.’
Dan Ahmad bin Abu al-Hawari: Abu al-Makhariq berkata: Rasulullah bersabda: ‘Pada malam aku
naik ke langit, aku ternampak seorang lelaki menghilang di cahaya arasy. Maka aku berkata:
’Siapakah ini? Adakah dia Malaikat?’ Dijawab: Bukan. Aku bertanya: ’ Adakah dia Nabi?’ Dijawab:
Bukan. Aku bertanya: ’Siapakah dia?’ di jawab :’Lelaki ini lidahnya sentiasa basah dalam berzikir
kepada Allah dan hatinya terpaut kepada masjid dan dia tidak pernah mencela ibu bapanya.’
Ibn Mas’ud berkata: Nabi Musa alaihissalam berkata: Tuhanku! Amalan apakah yang paling Kau
sukai untuk aku mengamalkannya? Allah berfirman: Ingatilah Aku dan jangan melupakanKu.
Abu Ishak berkata dari Haisam: Sampai kepadaku sesungguhnya Musa alaihissalam berkata: Wahai
Tuhanku! Siapakah diantara hambaMu yang paling Kau cintai? Allah berfirman: Yang paling banyak
mengingatiKu.
Kaab berkata: Siapa yang banyak berzikir suci daripada sifat munafiq.
Tabrani meriwayatkan: ’Siapa yang tidak banyak berzikir maka dia terlepas dari iman (tak beriman).
Maksudnya sesungguhnya Allah menyifatkan orang munafiqin sebagai mereka yang tidak banyak
mengingati Allah.
Sesiapa yang banyak mengingati Allah (berzikir) ianya dapat dilihat dari sifat-sifat mereka. Oleh
kerana itu surah al-munafiqin diakhiri dengan perintah mengingati Allah. Dan seorang mukmin itu
tidak seharusnya leka dengan harta dan anak. Dan sesungguhnya siapa yang leka dengan perkara
diatas dari berzikir kepada Allah, maka dia tergolong dari orang-orang yang rugi.
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Ciri-ciri Orang yang menyintai Allah
Al-Rabi’ bin Anas berkata, dari sahabat-sahabatnya: ‘Ciri-ciri orang yang menyintai Allah adalah
banyak mengingatiNya. Sesungguhnya kau tak akan menyintai sesuatu melainkan jika kau banyak
mengingatinya.’
Fathi al-Musalli berkata: Seorang yang menyintai Allah tidak akan berhenti mengingatiNya walau
sekelip mata.
Dan Zun-Nun berkata: Siapa yang menyibukkan hati dan lidahnya dengan berzikir, Allah akan
meniupkan di dalam hatinya cahaya rindu kepadaNya.
Ibrahim al-Junaid berkata: Dikatakan: Daripada ciri-ciri pencinta Allah adalah sentiasa berzikir
dengan hati dan lidah. Dan setiap kali seseorang itu terikat dengan zikir, dia akan mendapat faedah
cinta Allah azza wa jalla.
Pencinta & Zikir kepada Allah
Sebahagian orang terdahulu berkata di dalam munajatnya: ’Jika orang-orang yang batil (salah)
dibenci kerana kesilapan mereka, maka orang-orang yang menyintaiMu tidak akan dibenci kerana
bermunajat kepadaMu dan mengingatiMu’
Dan berkata Abu Ja’far Al-Mahuli : “Wali Allah ialah orang bercinta kerana Allah, hatinya tidak
sunyi dari berzikir kepada Tuhannya, tidak bosan dari berhidmat kepadaNya.
Dan kami telah menyebutkan perkataan Aisyah r.a.: Sesungguhnya Rasulullah mengingati
Allah pada setiap waktu. Maksudnya: dalam keadaan berdiri, berjalan, duduk dan baring. Dan
sama ada dalam keadaan suci atau berhadas.
Mas’ar berkata: Sesungguhnya makhluk-makhluk laut senyap di laut, dan Yusuf alaihisalam di
penjara tidak pernah senyap dari berzikir kepada Allah azza wa jalla.
Dan Abu Hurairah mempunyai seribu biji tasbih dan dia tidak akan tidur sehingga dia habis
bertasbih dengannya.
Khalid bin Ma’dan bertasbih empat puluh ribu tasbih pada setiap hari, tidak termasuk membaca
al-Qur’an. Apabila beliau meninggal dunia beliau diletakkan di atas pembaringan untuk dimandikan
sedang jarinya masih bergerak kerana berzikir.
Dikatakan kepada Umair bin Hani’: ’Kami tidak pernah melihat lidahmu berhenti (berzikir). Berapa
kalikah kamu bertasbih pada setiap hari?’ Beliau menjawab: ’Seratus ribu kali, kecuali jika jarijemariku tersilap kira.
Abdul Aziz bin Abi Rawwad: Ada seorang perempuan di kalangan kami di Makkah yang bertasbih
sebanyak dua belas ribu kali dan kemudian dia mati. Apabila sampai di tanah perkuburan, ia menyauk
di antara tangan lelaki.
Hasan al-Basri jika tidak berbual dan tidak sibuk banyak mengucapkan: ’Subhanallah al’Azim.’ Diceritakan hal ini kepada fuqaha’ Makkah dan dia berkata: ’Sesungguhnya sahabat
kamu ini seorang faqih, tidak ada sesiapa (yang bertasbih) sebanyak tujuh kali kecuali dibina
untuknya rumah di syurga.’
Dan Ibn Sirin banyak menyebut: ’Subhanallah al-’Azim, subhanallah wa bihamdihi.’

52

Masjid Khadijah

Lidah
DenganWali
Zikrullah
Perang Diisytiharkan KepadaMembasahi
Sesiapa Yang
Memusuhi
Allah

Adalah Al-Mughirah bin Hakim al-San’ani apabila telah mengantuk kebanyakan mata, belaiu
akan turun ke laut, berdiri di dalam air dan berzikir kepada Allah dengan makhluk-makhluk
laut.
Sebahagian sahabat-sahabat Ibrahim bin Adham tidur bersamanya, dan salah seorang daripada
mereka berkata: Setiap kali aku terjaga pada waktu malam, aku mendapatinya berzikir kepada Allah,
maka aku rasa terharu dan aku memujuk diriku sendiri dengan ayat ini: “

“Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang
dikehendakiNya,” Al-Maidah - 54
Seorang kekasih tidak akan dapat melenyepkan nama kekasihnya dari hatinya. Maka jika dia
mencuba untuk melupakannya, dia tidak akan mampu, dan lidahnya juga tidak akan sabar untuk
berhenti dari menyebut namanya.
Bagaimana si pencinta akan dapat melupakan dari menyebut nama kekasihnya sedangkan nama
kekasihnya terukir di hatinya.
Bilal setiap kali diazab orang musyrikin di panas terik kerana imannya kepada Allah, dia menyebut:
‘Ahad, Ahad (Yang Esa, Yang Esa).’ Jika mereka menyuruhnya menyebut: ’Demi laata dan uzza.’
Dia menjawab, “Aku tidak mengenalinya.”
Setiap kali bertambah kekuatan ma’rifat, zikir itu menjadi mudah disebut dari lidah penzikir tanpa
kesukaran, sehingga sebahagian daripada mereka menyebutkan: ’Allah, Allah.’ dalam tidur. Dan
kerana ini ahli syurga kerap bertasbih, seperti mana mereka bernafas. Dan kalimat ’Laa ilaha illa
allah.” adalah seperti air sejuk untuk ahli dunia.
Al-Nuri bersyair:
Bukan kerana aku melupakanmu aku banyak menyebut namamu,
Tetapi namamu sentiasa menggerakkan lidahku.
Jika kekasih mendengar nama kekasihnya disebut oleh orang lain, bertambahlah kebahagiannya,
dan berkurangan kerisauannya.
Nabi bersabda kepada Ibn Mas’ud: ’Bacakan aku al-Qu’ran.’ Maka Ibn Mas’ud menjawab: ’Saya
membacakannya kepada tuan sedangkan ianya (al-Quran) diturunkan ke atasmu?’ Nabi bersabda:
’Sesungguhnya aku suka mendengar bacaan al-Quran daripada orang lain selain aku.’ Maka Ibn
Mas’ud pun membacanya dan bergenanglah airmata baginda s.a.w..
Al-Syibli mendengar seseorang berkata: ’Ya Allah! Ya Jawwad (terbaik)!’ maka dia menggigil.
Seseorang memanggil ketika kami berada di Khif di kawasan Mina,
Maka bercambahlah saraf hati tanpa disedari,
Dia memanggil nama Laila, sedang yang dipanggil wanita lain,
seolah-olah Laila terbang di dalam dadaku.
Naluri bergetar apabila mengingati atau menyebut nama orang yang dikasihi.
Apabila disebut nama kekasih di samping kekasihnya Terhuyung hayanglah dia bernyanyi riang.
Zikir orang-orang yang bercinta berbeza dengan zikir orang-orang yang lalai :
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang
apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka.” Al-Anfal - 2
Sesungguhnya aku menggeletar, kau sakiti daku dengan mengingatimu # Sepertimana burung
akan menggigil apabila basah terkena hujan.
Salah satu daripada tujuh golongan yang mendapatkan teduhan (lindungan) dari Allah pada hari
tiada teduhan kecuali teduhanNya, adalah seseorang yang mengingati Allah secara bersendiri maka
bercucuran airmatanya.
Abu al-Jild berkata: Allah telah mewahyukan kepada Musa: ’Jika kamu meyebut namaKu(berzikir),
maka berzikirlah dalam keadaan anggotamu menggeletar, dan hendaklah kamu mengingatiKu dalam
keadaan tunduk dan tenang. Dan jika kamu berzikir, jadikan lidahmu dari belakang hatimu.’
Ali radiallahu anhu menyifatkan para sahabat: Apabila mereka berzikir kepada Allah mereka
bergoyang, sepertimana pokok-pokok bergoyang di hari angin kuat. Dan airmata mereka membasahi
pakaian mereka.
Zuhair al-Baabi berkata: Sesungguhnya di sisi Allah hamba-hamba yang mengingatiNya, maka
roh mereka keluar dalam keadaan merindu. Dan segolongan kaum berzikir kepadaNya maka
bergetar hati mereka kerana merasakan kebesaran Tuhan. Walaupun mereka dibakar dengan api,
api itu tidak akan menyentuh mereka. Dan kaum yang lain berzikir pada musim sejuk, dan mereka
berpeluh kerana takut kepada Allah. Dan ada kaum yang berzikir, maka berubah warna kulit mereka.
Dan ada pula kaum yang berzikir maka basahlah mata mereka semalaman.
Abu Yazid ingin menunaikan solat zuhur. Apabila beliau ingin bertakbir, beliau tidak dapat
melakukannya disebabkan kebesaran nama Allah. Dan menggigil tulang rusuknya sehingga
kedengaran bunyi tulangnya.
Abu Hafs al-Naisaburi, apabila beliau berzikir kepada Allah, berubah semua keadaannya, sehingga
sesiapa yang berada di sekelilingnya dapat melihat perubahan itu.
Dan beliau berkata: ’Aku tak rasa ada orang yang betul-betul berzikir kepada Allah tanpa lalai dan
tetap hidup kecuali mereka adalah para anbiya’, maka mereka dikurniakan kekuatan kenabian, dan
juga wali-wali dengan kekuatan kewalian mereka.
Jika dia mendengar nama kekasih. Menggigil tulangnya kerana kehibatan apa yang diingatinya
Abu Yazid berjaga di malam hari sehingga subuh, berusaha untuk meyebut, ‘Laa ilaha illallah.’
Maka beliau tidak mampu menyebutnya kerana ketakutan dan kebesaran kalimat itu. Apabila subuh
menjelma, beliau buang air darah.
Aku tidak mengingatimu kecuali aku melupakanmu
Lupa kerana membesarkan, bukan lupa kerana kecuaian
Jika aku mengingatimu, bagaimanakah aku?
Aku membesarkanmu dan itu membahayakan keadaanku.
Berzikir itu satu kelazatan dalam hati-hati orang yang Arif.
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“Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan “zikrullah”. Ketahuilah
dengan “zikrullah” itu, tenang tenteramlah hati manusia.” Ar-Ra’Ad - 28
Malik bin Dinar berkata : Tiada kelazatan seperti kelazatan berzikir mengingati Allah.
Dan di dalam sebahagian kitab-kitab terdahulu, Allah berkata: ’ Wahai Kaum yang berkata benar,
denganKu maka bergembiralah, dan dengan berzikir kepadaKu maka dapatkanlah nikmat.’
Dan disebabkan kesan lain: mereka dekat dalam berzikir kepada Allah sebagaimana helang
dekat kepada sarangnya.
Dari Ibn Umar dia berkata: ’Ahli Kitab mengkhabarkan kepadaku bahawa umat ini menggemari
zikir sepertimana burung merpati gemarkan sarangnya dan mereka lebih cepat dalam berzikir lebih
cepat dari kedatangan unta ke tempat minumnya pada hari ianya kehausan.
Hati pengasih tidak akan tenang kecuali dengan mengingatiNya, dan roh-roh perindu tidak akan
diam kecuali dengan melihatNya.
Zul-Nun berkata: Tidak ada kebaikan dunia kecuali dengan berrzikir kepadaNya, dan tidak akan
kebaikan akhirat kecuali dengan keampunanNya. Dan tidak ada kebaikan syurga kecuali dengan
melihatNya.
Selama-lamanya roh-roh si peminta
Menginginkan pandanganmu ke atas mereka,
Dan beginilah hati dengan mengingatimu,
Selepas ketakutan ia tenang,
Gila kerana cinta kepadamu,
Dan siapakah yang mencintai kekasihnya yang tidak menjadi gila?
Dengan kehidupanmu, puan, mereka berbaik-baik
Dan dengan kedatanganmu mereka bermurah hati.
Hadis telah menyebutkan: ’Berzikirlah kepada Allah sehingga mereka mengatakan kamu gila.’
Dan sebahagian daripada mereka berkata :
Kerana terlalu banyak aku menyebutmu,Sehingga aku dikatakan waswas.
Abu Muslim al-Khaulani banyak berzikir, maka sebabagian manusia melihatnya dan tidak
menyetujui keadaannya. Mereka berkata kepada sahabat-sahabatnya: ’gilakah kawan kamu itu?’
Abu Muslim mendengarnya lalu berkata: ‘Tidak, wahai saudaraku, tetapi inilah ubat penyakit gila.’
Kehormatan cinta tiada di sisiku pengganti bagimu
dan tiada bagiku tujuan lain selain darimu, puan,
sesungguhnya aku telah memberi syarat kepada kaumku
bahawa hatiku wajib untukmu lebih dari untuk mereka.
Dan disebabkan kata-kataku mereka katakan: dia berpenyakit
Maka jawabku: tidak akan hilang penyakit ini dariku.
Pencinta seboleh-bolehnya ingin bersendirian menyibukkan diri mereka dengan berzikir. Dan
tiada perkara lain yang lebih mereka sukai daripada bersendirian dengan yang dicintai.
Nabi Isa alaihis salam berkata: ‘Wahai Hawariyin! Banyakkan bercakap dengan Allah, dan
kurangkan bercakap dengan manusia.’ Mereka bertanya: ’Bagaimana caranya kami banyak bercakap

Masjid Khadijah

55

Simposium Tasauf - Masjid Khadijah, Ahad 26 March 2006

dengan Allah?’ Isa menjawab: ’Bersendirilah dengan bermunajat kepadaNya dan bersendirilah
dengan berdoa kepadaNya.’
Sebahagian kaum salaf (terdahulu) solat seribu rakaat pada setiap hari sehingga mereka
terduduk diatas kaki mereka. Dan mereka solat seribu rakaat dalam keadaan duduk. Dan
apabila mereka solat asar dalam keadaan duduk dan lutut di perut. Mereka menghadap qiblat
sambil berkata: ’Aku taajub dengan orang-orang yang beramah dengan yang lain selain
daripadaMu. Bahkan aku taajub dengan orang-orang yang hati mereka mengingati selain
daripadaMu.’
Sebahagian daripada mereka berpuasa setahun, dan apabila tiba waktu berbuka, mereka
berkata: Aku takut aku akan kurang bersungguh-sungguh dalam berzikir kerana makan.
Dikatakan kepada Muhammad bin al-Nadr: ’Apakah kau bersendirian?’ Muhammad menjawab:
’Bagaimanakah aku bersendirian sedangkan Dia berkata: Aku duduk bersama-sama sesiapa yang
mengingatiKu.’
Aku menyimpan nama kekasih dari kalangan hamba
Dan aku kembalikan cinta yang melimpah itu kepada hatiku
Sesungguhnya rasa rinduku kepada tanah air telah lenyap
Padaku hanya nama yang kucintai aku sebut-sebut.
Jika cinta dan pengetahuan pencinta itu adalah kuat, dia tidak perlu bersusah payah untuk
mengingatinya dalam hati atau menyebutnya dengan lidah, kerana jasad dan rohnya terikat dengan
tempat yang tinggi. Sepertimana kata-kata Ali radiallahu anhu dalam menyifatkan mereka: Mereka
bersahabat dengan dunia melalui jasad mereka, tetapi roh-roh mereka terikat dengan tempat tinggi.
Dan dengan maksud ini dikatakan:
Jasadku bersamaku, sedangkan rohku bersama denganmu
Maka jasad itu berada di hutan, sedangkan roh berada di tanah air.
Dan berkata yang lainnya:
Dan sesungguhnya aku menjadikanmu teman berbualku di dalam hati
Dan aku membiarkan jasadku kepada siapa pun yang duduk bersamanya,
Maka jasadku adalah untuk sesiapa pun yang berkawan denganku
Dan kekasih hatiku di dalam jiwa dialah temanku.
Dan demikian keadaan para rasul dan siddiqin sebagaimana firman Allah Ta’ala :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan (musuh) maka
hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah (dengan doa) banyakbanyak, supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan).” Al-Anfal - 45

Dan terdapat hadis mar fu’ yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Allah Ta’ala ber firman :
“Sesungguhnya hambaKu adalah semua hambaKu yang mengingatiku semasa dia bertemu
temannya,”
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Dan firman Allah Ta’ala :

“Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat Haji kamu, maka hendaklah
kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah (dengan membesarkanNya) sebagaimana kamu
dahulu menyebut-nyebut (memuji-muji) datuk nenek kamu.” Al-Baqrah - 200
Dan firman Allah Ta’ala :

“maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan
semasa kamu berbaring.” An-Nisaa -103 Iaitu salat dalam suasana cemas, oleh itu Allah berfirman :

“Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah
sembahyang itu (dengan sempurna sebagaimana biasa).” An-Nisaa - 103
Dan firman Allah Ta’ala dalam memperingati salat Jum’ah :

Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk
menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah,
serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia
dan di akhirat). Al-Jumaah - 10 Dan perintah ini merangkumi antara mengharap keutamaan dan
banyak mengingatinya.
Kemuliaan Zikir
Oleh itu terdapat keterangan tentang keutamaan berzikir di pasar-pasar dan tempat-tempat yanh
melalaikan, sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Musnad, Riwayat Tirmizi dan Ibn Majah, dari
Ibn Umar:
‘Sesiapa yang masuk ke dalam pasar, yang terdapat suara jeritan di dalamnya dan berjual beli, dan
dia berkata: Tiada Tuhan selain dari Allah yang Satu tiada baginya sekutu. Padanya kerajaan dan
padanya segala puji, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia hidup dan tidak akan mati,
pada TanganNya segala kebaikan. Dan Dia Maha Berkuasa di atas sesuatu perkara.’
Allah akan mengurniakannya sejuta kebaikkan dan memadam sejuta keburukan darinya dan
mengangkatnya sejuta pangkat.
Dan di dalam hadis yang lain: ’Yang mengingati Allah di antara mereka yang lupa adalah seperti
orang yang terus berperang di antara mereka yang lari. Dan yang mengingati Allah di antara mereka
yang leka, adalah seperti pokok yang menghijau di tengah-tengah pokok yang kering.’
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Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ud:
Hati seorang lelaki yang tetap berzikir kepada Allah, apabila dia sedang bersolat, dan jika dia
berada di pasar, dan jika bibirnya bergerak dalam berzikir kepada Allah, itu lebih mulia.
Sebahagian orang-orang terdahulu berpendapat bahawa berzikir di dalam pasar untuk
mengingati Allah di dalamnya di antara mereka yang leka.
Dua orang lelaki bertemu di pasar. Maka berkata salah seorang daripada mereka kepada
sahabatnya: Marilah, supaya kamu mengingati Allah di kalangan mereka yang leka. Maka mereka
pun berjauhan daripada orang-orang lain di suatu tempat, mereka berdua berzikir kepada Allah,
kemudian mereka berpisah. Kemudian salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Dan
temannya berjumpa dengannya di dalam mimpi, dan sahabatnya berkata: ’Apakah kau terfikir yang
Allah akan mengampunkan dosa kita pada malam kita bertemu di pasar?’
Ganjaran-ganjaran zikir pada siang dan malam hari
Seperti yang dimaklumi Allah Taala mewajibkan ke atas orang-orang Islam supaya mengingatiNya
setiap sehari semalam sebanyak lima kali, dengan mendirikan sembahyang pada waktu yang telah
ditetapkan. Dan disyariatkan kepada mereka selain daripada kewajipan yang lima ini supaya
mengingatiNya dan hukumnya adalah nafilah. Iaitu penambahan, dan ianya adalah penambahan
bagi solat yang lima tadi. Ianya terbahagi kepada dua:
Yang Pertama: ianya adalah termasuk daripada solat, iaitu sembahyang sunat sebelum atau selepas
sembahyang fardhu yang lima sebagai tambahan ke atas yang fardhu. Maka jika ada kekurangan
pada yang fadhu, solat sunat boleh membantu memperbaikinya. Dan jika tiada kekurangan, solat
sunat ini akan menjadi penambahan kepada yang fardhu.
Selain daripada itu, solat sunat boleh didirikan selain daripada pada waktu solat fardhu, iaitu di
antara solat Isyak dan solat Subuh, dan di antara solat Subuh dan solat Zuhur. Solat sunat ini
disyariatkan kerana pada waktu itu ramai orang lalai daripada mengingati Allah. Maka disyariatkan
di antara solat Isyak dan solat Subuh: solat Witir dan qiamullail. Dan disyariatkan di antra solat
Subuh dan solat Zuhur, solat Dhuha.
Dan diantara solat-solat sunat ini diberatkan sesetengah daripadanya dari yang lain. Dan sunatsunat yang diberatkan adalah solat witir. Sesetengah ulama’ berpendapat hukumnya wajib, kemudian
qiamullail.
Dan Rasulullah tetap dalam mendirikannya di dalam negeri ataupun sewaktu bermusafir, kemudian
solat Dhuha.
Dan sebahagian ulama’ berselisih pendapat mengenainya.
Manakala berzikir dengan lidah disyariatkan pada setiap waktu, dan diberatkan pada waktu-waktu
tertentu, iaitu selepas setiap solat seratus kali tasbih, tahmid, takbir dan tahlil.
Dan disunatkan juga zikir selepas dua solat yang tiada solat sunat selepasnya iaitu solat Subuh
dan solat Asar. Maka disyariatkan berzikir selepas solat Subuh sehingga matahari terbit. Dan selepas
solat Asar sehingga tenggelam matahari.
Dan kedua-dua waktu ini adalah waktu yang paling mulia untuk berzikir. Dan solat Subuh dan
solat Asar adalah solat-solat yang paling mulia. Oleh keranaya Allah Ta’ala telah memerintahkan
untuk berzikir dalam waktu tersebut, diantranya ialah firman-firman Allah Ta’ala :

“Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi dan petang.” Al-Ahzab - 42
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Dan firmanNya :

“Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu (di dalam dan di luar
sembahyang), pada waktu pagi dan petang;” Al-Insan - 25
Dan firmanNya :

“dan ingatlah kepada Tuhanmu (dengan berzikir) banyak-banyak dan bertasbihlah memuji Allah
(dengan mengerjakan sembahyang), pada waktu malam dan pada waktu pagi.” Ali Imran - 41

“dia memberi isyarat kepada mereka: Hendaklah kamu bertasbih (mengerjakan ibadat kepada
Allah) pagi dan petang.” Maryam - 11

“maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada
pada waktu Subuh.” Ar-Rum - 17
Dan firmanNya :

“dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.” Ghafir - 55
Dan firmanNya :

“Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah diri serta dengan
perasaan takut (melanggar perintahnya) dan dengan tidak pula menyaringkan suara, pada waktu
pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai.” Al-Akraf - 205
Dan firmanNya :

“dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya.”
Taha - 130
Dan firmanNya :

Masjid Khadijah

59

Simposium Tasauf - Masjid Khadijah, Ahad 26 March 2006

“dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu (terutama) sebelum terbit matahari dan sebelum
matahari terbenam.” Qaf - 39
Dan seutama yang dilakukan dalam kedua masa ini ialah : salat Fajar dan salat Asar, dan
keduanya mer upakan salat yang utama. Dan dikatakan pada setiap di antara keduanya:
sesungguhnya ia adalah solat yang tengah, dan kedua-duanya adalah sejuk dan lazat, siapa yang
memelihara kedua-dua solat ini masuk syurga. Dan selain dari kedua waktu tersebut berzikir di
waktu malam.
Disebutkan di dalam al-Qur’an bertasbih pada waktu malam dan mendirikan solat.
Berzikir secara umumnya termasuk dalam solat, membaca al-Qur’an, mengajarnya dan
mempelajarinya dan ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga tasbih, takbir dan tahlil.
Sebahagian sahabat mengatakan bahawa tilawah adalah tasbih dan zikir yang lainnya selepas
solat subuh dan asar.
Al-Auza’i ditanya mengenai perkara ini dan dia menjawab: ’Hadiah mereka adalah berzikir kepada
Allah. Jika dia membacanya, itu adalah baik.’
Yang nyata adalah berzikir pada waktu ini adalah lebih baik daripada tilawah.
Ishak juga berkata bahawa bertasbih sebanyak seratus kali selepas solat fardhu adalah lebih baik
daripada bertilawah.
Zikir-zikir dan doa-doa ma’thurat amalan Nabi pada siang dan malam pun sangat banyak.
Dan digalakkan untuk menghidupkan waktu di antara maghrib dan isyak dengan solat dan zikir,
dan telah disebutkan di dalam hadis Anas yang lalu, ia berhubung dengan firman Allah Ta’ala :

“Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan
sembahyang tahajud dan amal-amal soleh).” As-Sajdah - 16
Dan digalakkan melambatkan solat isyak hingga sepertiga malam. Sepertimana yang terkandung
di dalam hadis-hadis sohih. Ini adalah amalan Imam Ahmad, sehingga mereka mendirikan solat ini
pada waktu yang paling mulia, iaitu pada sepertiga terakhir malam. Dan sementara menunggu waktu
ini untuk bersolat jemaah, digalakkan menyibukkan diri dengan berzikir dan solat sunat di sepertiga
malam yang pertama. Menunggu di masjid, kemudian selepas solat Isyak dan solat sunat selepasnya,
solat witir sebelum tidur. Dan digalakkan untuk tidur dalam keadaan suci dan berzikir dan bertasbih,
bertahmid dan bertakbir seratus kali sepertimana ajaran Nabi kepada Fatimah dan Ali untuk
mengamalkannya sebelum tidur.
Disertakan juga dengan zikir-zikir amalan Nabi sebelum tidur. Terdapat pelbagai cara, di antaranya
membaca al-Qur’an dan berzikir sehingga tertidur. Dan jika terjaga pada waktu malam dan menukar
posisi tidur di atas katil, hendaklah berzikir kepada Allah.
Dan di dalam Sahih al-Bukhari, dari Ubadah dari Nabi, Baginda bersabda yang bermaksud: ’Siapa
yang terjaga pada waktu malam kemudian dia berkata: Tiada tuhan melainkan Allah, Dia yang Satu
tiada bagiNya sekutu. BagiNya kerajaan dan bagiNya kepujian dan Dia Berkuasa di atas segala
sesuatu. Maha Suci Allah dan Puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Dan
tiada kuasa dan tiada upaya melainkan Allah yang Maha Tinggi dan Perkasa. Kemudian dia
mengatakan: Tuhanku, ampunkan dosaku. ’ atau pun sabdanya: ’kemudian dia berdoa, maka doa
itu adalah mustajab. Dan jika dia berwudhu’ dan solat, solatnya diterima.’
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Dan dalam hadis Tirmizi, dari Abi Umamah, dari Nabi, Baginda bersabda: ‘Siapa yang berbaring
di atas katilnya dalam keadaan suci untuk tidur, kemudian dia berzikir mengingati Allah sehingga
berasa mengantuk, dia tidak berpaling selama sejam daripada malam itu, meminta dari Allah
kebaikan dunia dan akhirat kecuali diberikan apa yang diminta.’
Dan bagi Imam Ahmad dari hadis ’Amru bin ’Abasah : ’Perkara pertama yang dikatakan oleh
seseorang apabila dia bangun dari tidur: ’Maha Suci Engkau tiada tuhan selain dariMu, maka
ampunilah aku.’ Dikeluarkan segala dosanya sepertimana ular keluar dari kulitnya.’
Apabila Nabi bangun dari tidur Baginda mengucapkan: ’Segala puji bagi Allah yang telah
menghidupkanku selepas mematikanku dan kepadaNya kembali di hari kebangkitan.’
Kemudian apabila bangun untuk berwudhu’ dan bertahajjud. Hendaklah ia mengamalkan pa yang
telah warid dari Nabi s.a.w. Dan diakhiri tahajjud dengan beristighfar sebelum fajar menjelang.
Allah memuji orang-orang yang meminta ampun sebelum fajar. Apabila fajar menjelang hendakla
solat sunat, kemudian solat subuh dan selepas solat subuh berzikirlah sehingga terbit matahari.
Siapa yang keadaannya seperti yang disebutkan di atas, lidahnya sentiasa basah dengan berzikir
kepada Allah. Zikir itu menjadi temannya pada waktu dia bangun sehingga dia tidur, kemudian zikir
itu akan bermula dengan sendiri apabila dia bangun dari tidur. Dan itu adalah ciri-ciri sebenar orang
yang cintakan zikir. Sepertimana kata-kata sebahagian ulama’:
Kaulah perkara terakhir pada setiap tidurku
Dan kaulah perkara terawal waktu jagaku.
Pada setiap amalan manusia di waktu siang dan malam disyariatkan berzikir kepada Allah. Tidak
kira pada waktu makan, minum, memakai baju, bersama keluarga, memasuki rumah, keluar rumah,
memasuki tandas, keluar daripadanya, menaiki kenderaan. Dan menyebut Nama Allah ketika
menyembelih binatang sembelihan.
Disyariatkan juga untuk mengucapkan ’Alhamdulillah’ setelah bersin, ketika melihat mereka yang
bersungguh-sungguh di jalan agama atau dunia, ketika berjumpa sesama saudara dan bertanyakan
hal masing-masing, ketika mendapatkan nikmat, dan ketika dapat mengelakkan musibah. Yang
penting mensyukuri Allah dalam setiap keadaan, sama ada gembira atau sedih, dalam susah atau
senang. Hendaklah memuji Allah dalam setiap keadaan.
Disyariatkan juga berdoa kepada Allah ketika memasuki pasar, ketika mendengar suara ayam di
waktu malam, ketika mendengar bunyi guruh, ketika hujan turun, ketika tiupan angin yang kuat,
ketika nampak bulan, dan ketika melihat buah-buahan yang baru bertunas.
Dan disyariatkan juga berzikir kepada Allah dan berdoa kepadaNya ketika bersedih, dan kejadian
musibah dunia, ketika keluar untuk belayar, ketika pulang dari pelayaran. Disyariatkan berlindung
dengan Allah ketika marah, ketika bermimpi perkara-perkara tidak baik, ketika terdengar bunyi
keldai dan anjing pada waktu malam. Dan disyariatkan solat istikharah ketika ingin melakukan
sesuatu perkara yang tidak jelas baik buruknya. Dan wajib bertaubat kepada Allah dan meminta
keampunan dari segala dosa, sama ada besar atau kecil. Sebgaiman firman Allah Ta’ala :

“Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka
segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka.” Ali-Imran - 135
Maka sesiapa yang mengamalkan itu semua, lidahnya akan sentiasa basah dengan zikrullah pada
setiap keadaan.
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Telah disebutkan di awal kitab bahawa Nabi dibangkitkan dengan sedikit percakapan tetapi
mendalam maksudnya. Dan Nabi memilih zikir-zikir yang pendek tetapi mendalam maksudnya.
Sepertimana di dalam Sahih Muslim, dari Ibn Abbas, dari Juwairiyah binti Harith, sesungguhnya
Nabi melihatnya di dalam masjidnya pada waktu pagi ketika solat subuh. Kemudian Baginda pulang
sesudah solat Dhuha dan dia masih duduk. Maka Baginda berkata: ’Kamu tetap begini sejak tadi?’
Juwairiyah menjawab: ’Ya.’ Baginda bersabda: “Sesungguhnya aku telah mengucapkan empat
kalimah sebanyak tiga kali, yang sekiranya ditimbang dengan apa yang telah engkau ucapkan pasti
dia mengatasinya iaitu : Maha suci Allah dan pujian untukNya sebanyak bilangan makhluknya, dan
apa yang Dia redha terhadap DiriNya, dan seberat ArasyNya, dan sebanyak bilangan kalimahNya.”
Riwayat al-Nasa’i dan lafaznya: Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah,
Allah Maha Besar sebanyak bilangan makhlukNya dan apa yang Dia redha terhadap DiriNya,
dan seberat ArasyNya, dan sebanyak bilangan kalimahNya.”
Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan al-Nasa’i dari hadis Sa’ad bin Abi Waqqas bahawa beliau terjumpa
seorang wanita yang diantara kedua tangannya ada sempoa atau batu-batu kecil yang digunakan
untuk bertasbih. Maka Rasulullah bersabda: ’Apakah aku akan mengkhabarkan kepadamu apa yang
lebih mudah dari ini atau lebih mulia? Maha Suci Allah sebanyak apa yang diciptakan di langit,
Maha Suci Allah sebanyak apa yang diciptakan di bumi, Maha Suci Allah sebanyak apa yang ada di
antara keduanya, Maha Suci Allah sebanyak apa yang diciptakanNya, Allah Maha Besar (seperti itu
juga), segala puji bagi Allah (seperti itu juga), dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah (seperti
itu juga).’
Dan riwayat Tirmizi dari hadis Safiyyah, dia berkata: Rasulullah bertemu denganku dan di antara
kedua tanganku ada empat ribu biji tasbih yang aku gunakan untuk bertasbih, maka Baginda
bersabda: ’Kamu bertasbih dengan ini? Tidakkah ku khabarkan kepadamu dengan apa yang lebih
banyak dari apa yang engkau tasbihkan dengannya ?. Maka aku menjawab akajrkanlah . Maka
baginda bersabda : katakanlah : Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhlukNya.”
Dan riwayat An-Nasai dan Ibn Hibban di dalam (sahihnya) dari hdis Abi Umamah : Bahawa Nabi
s.a.w. berjalan dengannya sedang dia mengerakan bibirnya. Maka Baginda bertanya : Apa yang
engkau katakan hai Aba Umamah ?. Dia menjawab : Aku berzikir akan Tuhanku. Baginda s.a.w.
bersabda : Mahukah aku khabarkan kepadamu dengan apa yang lebih banyak dan lebih mulia
daripada zikirmu siang dan malam, malam dan siang? Maha Suci Allah sebanyak apa yang
diciptkannya, Maha Suci Allah sebanyak apa yang berada di langit dan di bumi, Maha Suci Allah
sepenuh apa yang di langit dan di bumi, Maha Suci Allah sebanyak apa yang terkira dalam kitabNya,
Maha Suci Allah sepenuh apa yang terkira pada kitabNya, Maha Suci Allah sebanyak setiap perkara,
Maha Suci Allah sepenuh setiap perkara. Dan katalah: Alhamdulillah seperti itu juga.
Dan riwayat al-Bazar seperti itu juga yang bersumber dari hadis Abu Darda’.
Dan riwayat Ibn Abi Dunia, sesungguhnya Nabi bersabda kepada Muaz: ‘Wahai Muaz! Berapa
kalikah kamu berzikir kepada Tuhanmu pada setiap hari? Apakah engkau berzikir sebanyak sepuluh
ribu kali setiap hari?’ Muaz bertanya: ‘Semua itu aku lakukan’ Nabi bersabda: ‘Tidakkah aku
memberitahumu tentang kalimah-kalimah yang lebih ringan untukmu daripada sepuluh juta kalimah?
Hendaklah kamu menyebutkan: Tiada tuhan selain dari Allah sebanyak (ilmuNya), tiada tuhan
selain Allah sebanyak kalimahNya, tiada tuhan selain Allah sebanyak ciptaanNya, tiada tuhan selain
Allah seberat arasyNya, tiada tuhan selain Allah sepenuh bumiNya, dan Allah Maha Besar seperti
itu juga bersamanya, segal puji bagi Allah sebanyak itu juga bersamanya.
Dan dengan sanadnya “Sesungguhnya Ibn Mas’ud disebutkan kepadanya ada seorang perempuan
yang bertasbih dengan jahitan-jahitan yang diikat. Dan beliau berkata: tidakkah aku memberitahumu
apa yang lebih baik dari itu? Maha Suci Allah sepenuh daratan dan lautan, Maha Suci Allah sepenuh
langit dan bumi, Maha Suci Allah sebanyak ciptaanNya, Maha Suci Allah redha dengan zatNya.
Maka begitu kau telah memenuhkan daratan dan lautan, langit dan bumi.
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Dan dengan sanadnya dari Mu’tamar bin Sulaiman al-Taimi berkata: Bapaku menyebutkan
lima hadis, kemudian berkata: perlahan-lahan, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada
tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah sebanyak apa
yang telah diciptakan dan seberat apa yang telah diciptakan, dan sebanyak apa yang diciptakan
dan seberat apa yang diciptakan, seberat yang Dialah Pencipta, sepenuh apa yang telah diciptakan
dan sepenuh Dialah Pencipta, dan sepenuh langitNya dan sepenuh bumiNya dan yang seperti itu
dan yang lebih banyak dari itu, sebnayak ciptaanNya, dan seberat arasyNya, dan tempat terakhir
rahmatNya, dan sebanyak tinta kalimahNya, dan sampai kepada keredaanNya, dan sehingga
Dia meredai. Dan jika Dia meredai, dan sebanyak apa yang disebutkan tentangNya oleh
ciptaanNya semuanya yang telah lepas, dan sebanyak apa yang mereka zikirkan di dalam apa
yang berbaki pada setiap tahun, bulan, Jumaat, hari, malam, setiap jam dari jam-jam, dan setiap
nafas dari waktu ke waktu, selama-lamanya dunia dan akhirat tidak terputus awalNya dan tidak
musnah akhirNya.
Dan dengan sanadnya dari Mu’tamar bin Sulaiman dia berkata: Aku melihat Abdul Malik bin
Khalid selepas kematiannya maka aku berkata: ’Apa yang telah kau perbuat?’ jawabnya: kebaikkan.
Maka aku berkata: ’Kamu mengharapkan apa-apa daripada orang yang membuat kesilapan?’ dia
menjawab: ’Mengamalkan ilmu tasbih adalah senikmat-nikmat perkara.’
Ibn Abi Dunia berkata: Muhammad bin al-Hussain menceritakan kepadaku, sebahagian daripada
orang-orang Basrah menceritakan, sesungguhnya Yunus bin Ubaid melihat seorang lelaki apa yang
dilihat orang yang sedang tidur bahawa negara Rom ditimpa musibah. Maka dia berkata: Apa yang
termulia daripada apa yang telah kau lihat di sana daripada amalan-amalan? Dia menjawab: aku
melihat tasbih-tasbih Abi Muktamar dari Allah di satu tempat.
Nabi gemar mengamalkan doa yang pendek tetapi dalam maksudnya.
Di dalam sunan Abu Daud dari Aisyah dia berkata: Nabi gemar doa-doa yang pendek dan dalam
maksudnya dan baginda berdoa dengannya.
Riwayat al-Faryabi dari hadis Aisyah sesungguhnya Nabi bersabda padanya: ’Wahai Aisyah!
Amalkanlah doa yang merangkumi semua doa: Ya Allah, aku meminta dariMu segala kebaikan
yang cepat dan lambat, daripada apa yang aku ketahui dan tidak ku ketahui. Dan aku berlindung
dariMu daripada segala keburukan, apa yang aku ketahui dan tidak ku ketahui. Ya Allah, aku meminta
dariMu kebaikkan yang diminta oleh Muhammad, hambaMu serta nabiMu, dan aku berlindung
denganMu daripada segala keburukan apa yang diminta hambaMu dan nabiMu perlindungan
darinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga dariMu dan segala apa yang boleh
mendekatkan aku padanya dari percakapan dan perbuatan. Dan aku berlindung denganMu dari
neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya dari percakapan dan amalan. Dan aku memintaMu
apa yang telah Kau tetapkan bagiku daripada segala ketetapan untuk Kau jadikan akibatnya sebagai
petunjuk.’ Dan Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban juga mengeluarkan hadisini di dalm kitab
sahihnya demikian juga Al-Hakim, dan mereka tidak menyebut doa yang menyeluruh. Dan dalam
riwayat Al-Hakim “hendaklah engkau mengutakaman yang menyeluruh”.
Riwayat Abu Bakar al-Asram pula: Sesungguhnya Nabi berkata kepada Aisyah: apa yang
menghalangmu dari mengamalkan keseluruhan percakapan dan pembukanya? Dan Baginda
menyebutkan doa ini.
Riwayt Tirmizi dari hadis Abi Umamah dia berkata: Rasulullah berdoa dengan banyak doa dan
kami tidak menghafal apa-apa darinya. Maka kami berkata: Wahai Rasulullah! Tuan berdoa dengan
doa yang banyak dan kami tidak menghafal apa-apa darinya. Baginda bersabda: Tidakkah aku
memberi kalian apa yang merangkumi semua doa itu? Katakan:Ya Allah, aku meminta dariMu
kebaikkan yang diminta oleh Muhammad, dan aku berlindung denganMu daripada segala keburukan
apa yang diminta Muhammad perlindungan darinya. Engkau lah Penolong dan kepadaMu sampai
pesanan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah.’
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Riwayat al-Tabrani dan lainnya dari hadis Ummu Salamah sesungguhnya Nabi bersabda: doa
yang panjang adalah: Ya Allah, aku meminta dariMu pintu-pintu kebaikkan dan penghujungnya,
dan keseluruhan kebaikan, awalnya, akhirnya, zahir dan batinnya.
Dan tersebut di dalam kitab “Al-Musnad” Sa’ad bin Abi Waqqas mendengar salah seorang anaknya
berdoa: Ya Allah, aku meminta dariMu syurga dan kenikmatannya dan cahayanya dan lain-lain selain
ini. Dan aku berlindung denganMu dari neraka dan cabang-cabangnya dan didihannya.” berkata
Saad kepda anaknya : Sesungguhnya kau meminta Allah kebaikan yang banyak dan banyak
berlindung dengan Allah dari keburukan. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya
akan datang suatu golongan yang melampau dalam berdoa, kemudian baginda memabaca ayat :

55- “Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan.
Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.” Al-Akraf.
Cukup bagimu mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga dariMu dan segala
apa yang boleh mendekatkan aku padanya dari percakapan dan perbuatan. Dan aku berlindung
denganMu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya dari percakapan dan amalan.
Di dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibn Mas’ud dia berkata: Kami berkata di dalam solat di
belakang Nabi: Sejahtera ke atas Allah, sejahtera ke atas Jibril, Mikail, sejahtera ke atas polan dan
polan.. Maka Nabi bersabda kepada kami pada suatu hari: ’Sesungguhnya Allah itu adalah
kesejahteraan. Maka apabila kamu duduk di dalam solat, bacalah: Segala persembahan adalah bagi
Allah, begitupun kebaktian dan segala yang baik-baik.selamat sejahtera kiranya terlimpah atasmu,
wahai Nabi, begituipun rahmat Allah sewrta berkahNya . Selamat sejahtera terlimpah pula atas
kami, dan atas hamba-hamba Allah yang berbakti. Maka bila kamu mengucapkan seperti demikian,
ia kan daapat mencapai semua hamba yang berbakti, baik di langit kamupun di bumi. Aku mengakui
bahawa tiada tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahawa Muhammad itu hamba dan
utusanNya.” Kemudian haendaklah masing-masing kamu memilih doa yang menarik hatinya, dan
berdoalah dengan itu.
Dan di dalam kitab Al-Musnad dari Ibn Masud dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah mengetahui
anak kunci kebaikan-kebaikan atau keseluruhan kebaikan dan pembukanya dan penghujungnya.
Dan jika kami tidak mengetahui apa yang kami baca di dalam solat sehingga Baginda mengajar
kami. Maka baginda bersabda : Bacalah : “Segala pujian bagi Allah.” Maka dia menyebutnya sehingga
akhir.
Wallahu A’lam Wa Ahkam Washalla ’Ala Khairi Khalqihi Muhammad s.a.w.

64

Masjid Khadijah

