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BAB I
HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN
A. Hadits Pertama tentang Makna iman, Islam dan ihsan

ﺎلَ :ﻣﺎ
ﺎس ﻓَﺄَﺗَﺎهُ َر ُﺟ ٌﻞ ﻓَﻘَ َ
ﺎلَ :ﻛﺎنَ اﻟﻨﱠﺒِ ُﻲ َ
َﺣ ِﺪﯾْﺚ أَﺑِﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ ﻗَ َ
ﺎر ًزا ﯾَﻮْ ًﻣﺎ ﻟِﻠﻨﱠ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑَ ِ
ﺎل :اَ ْﻹ ْﯾ َﻤ ُ
اﻹ ْﯾ َﻤ ُ
ﺎاﻹﺳ َْﻼ ُم؟
ﺚ .ﻗَ َ
ﺎن؟ ﻗَ َ
ﺎن أَ ْن ﺗُ ْﺆ ِﻣﻦَ ﺑﺎِ ِ َو َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﮫ وﺑِﻠِﻘَﺎﺋِ ِﮫ وﺑِ ُﺮ ُﺳﻠِ ِﮫ َوﺗُ ْﺆ ِﻣﻦَ ﺑِ ْﺎﻟﺒَ ْﻌ ِ
ﺎلَ :ﻣ ْ ِ
ِْ
ﺿﺔَ َوﺗَﺼُﻮْ َم
ﱢي اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎةَ ْاﻟ َﻤ ْﻔﺮُوْ َ
ﺎل :اَ ْ ِﻹﺳ َُﻼ ُم أَ ْن ﺗَ ْﻌﺒُ َﺪ ﷲَ َو َﻻﺗُ ْﺸ ِﺮكَ ﺑِ ِﮫ َوﺗُﻘِ ْﯿ َﻢ اﻟﺼ َﱠﻼةَ َوﺗُﺆَ د َ
ﻗَ َ
ﺎل :أَ ْن ﺗَ ْﻌﺒُ َﺪ ﷲَ َﻛﺄَﻧﱠﻚَ ﺗ ََﺮاهُ ﻓَﺈ ِ ْن ﻟَ ْﻢ ﺗ ْ
ﺎلَ :ﻣ ْﺎا ِﻹﺣْ َﺴ ُ
ﺎلَ :ﻣﺘَﻰ
َﻜﻦ ﺗ ََﺮاهُ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﯾَ َﺮاكَ  .ﻗَ َ
ﺎن؟ ﻗَ َ
ﻀﺎنَ  .ﻗَ َ
َر َﻣ َ
ﺎلَ :ﻣ ْ
ت ا ْﻷَ َﻣﺔ
اﻟﺴﱠﺎﻋَﺔ؟ ﻗَ َ
اطﮭَﺎ :إِ َذا َوﻟَﺪ ِ
ﺎاﻟ َﻤ ْﺴﺌُﻮْ ُل َﻋ ْﻨﮭَﺎ ﺑِﺄ َ ْﻋﻠَ َﻢ ِﻣﻦَ اﻟﺴﱠﺎﺋِ ِﻞَ .و َﺳﺄ ُ ْﺧﺒِﺮُكَ ﻋ َْﻦ اَ ْﺷ َﺮ ِ
ﺻﻠﱠﻰ
ﺲ َﻻﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﮭ ﱠُﻦ إِ ﱠﻻ ﷲُ ﺛ ﱠﻢ ﺗ ََﻼ اﻟﻨﱠﺒِ ُﻲ َ
َرﺑﱠﮭَﺎَ ,وإِ َذا ﺗَﻄَ َ
ﺎن,ﻓِﻰ ﺧَ ْﻤ ٍ
اﻹﺑِ ِﻞ ْاﻟﺒُ ْﮭ ُﻢ ﻓِﻰ ْاﻟﺒُ ْﻨﯿَ ِ
ﺎو َل ُرﻋَﺎةُ ْ ِ
ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ :إِ ﱠن ﷲَ ِﻋ ْﻨ َﺪهُ ْ
ﺎل :ھَ َﺬا
ﻋﻠ ُﻢ اﻟﺴﱠﺎ َﻋ ِﺔ وﯾﻨﺰل اﻟﻐﯿﺚ وﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرﺣﺎم .ﺛُ ﱠﻢ اَ ْدﺑَ َﺮ .ﻓَﻘَ َ
ﺎس ِد ْﯾﻨَﮭُ ْﻢ) .اﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ -٢:ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن:٣٧:ﺑﺎب ﺳﺆال ﺟﺒﺮﯾﻞ
ِﺟﺒ ِْﺮ ْﯾ ُﻞ َﺟﺎ َء ﯾُ َﻌﻠﱢ ُﻢ اﻟﻨﱠ َ
اﻟﻨﺒﻰ ص.م .ﻋﻦ اﻹﯾﻤﺎن واﻹﺳﻼم(

١

Mufrodat2

ﺑَﺎ ِرزاً

Jelas

َرﺑﱠ َﮭﺎ

Pemiliknya

اَ ْﻟﺒُ ْﮭ ُﻢ َﺟ ْﻤ ُﻊ ْاﻷَ ْﺑ َﮭ ُﻢ أَ ِو ا ْﻟﺒَ ِﮭ ْﯿ َﻢ

ﻟﺮﻋَﺎة Kalau mim-nya dirafa’ kan (menjadi sifat
) اَ ﱡ
artinya (penggembala) hitam yang tidak diketahui
 ) artinyaاَ ِﻹﺑِ ُﻞ kalau dikasrahkan (menjadi sifat dari
hitam

ﱢي اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎةَ
ﺗُﺆَ د َ
ﺗَﻼَ
أَ ْدﺑَ َﺮ
َر ﱠد

Mengeluarkan zakat
Membaca
Pergi, membelakangi
Mengembalikan

Tim Ahli Tauhid, Kitab Tauhid (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), 10.

Ibid., 13.
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Terjemah
Abu Hurairah R.A berkata: “Pada suatu hari ketika Nabi Saw. duduk
bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata,
“Apakah iman itu?” Jawab Nabi Saw., iman adalah percaya kepada Alloh
Swt., para malaikat-Nya, bertemu dengan Alloh, para rosul-Nya, dan
percaya pada hari berbangkit dari kubur. Lalu laki-laki itu bertanya lagi,
“Apakah Islam itu?”Jawab Nabi Saw. “Islam ialah menyembah kepada
Alloh dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan
sholat, menunaikan zakat yang difardlukan dan berpuasa di bulan
Ramadhan. “Lalu laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah Ihsan itu? “Jawab
Nabi Saw., Ihsan ialah menyembah kepada Alloh seakan-akan engkau
melihat-Nya kalau engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa
Alloh melihatmu. “Lalu laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah hari Kiamat
itu? “ Nabi Saw. menjawab. “Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui
daripada yang bertanya, tetapi saya memberitahukan kepadamu beberapa
syarat (tanda-tanda) akan tibanya hari Kiamat, yaitu jika budak sahaya
telah melahirkan majikannya, dan jika penggembala onta dan ternak
lainnya telah berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Dan termasuk
dalam lima macam yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Alloh, yaitu
yang tersebut dalam ayat:
“Sesungguhnya Alloh hanya pada sisi-Nya sajalah yang mengetahui hari
Kiamat, dan dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang
ada di dalam rahim ibu, dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang
terjadi esok hari, dan tiada seorang pun yang mengetahui di manakah dia
akan mati. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui sedalam-dalamnya.”
Kemudian pergilah orang itu. Lalu Nabi Saw. menyuruh sahabat,
“Antarkanlah orang itu, akan tetapi sahabat tidak lagi melihat bekas
orang itu. Maka Nabi Saw. bersabda, “Itu adalah Malaikat Jibril AS.
yang datang untuk mengajarkan agama kepada manusia.” (HR. AlBukhari: Kitab: Al-Iman,(37) Bab: “Pertanyaan Malaikat Jibril atas Nabi
tentang Iman dan Islam”)3
Kandungan Hadits
Dalam hadis di atas, ada empat masalah pokok yang saling berkaitan satu
sama lain, yaitu iman, Islam, ikhsan, dan hari Kiamat. Seseorang tidaklah cukup
hanya menganut Islam saja tanpa mengiringinya dengan iman. Begitu pula
sebaliknya Islam tanpa iman tidaklah berarti. Akan tetapi iman dan Islam juga
belum cukup karena harus dibarengi ihsan supaya segala amal ibadahnya
mendapat nilai atau berpahala di sisi Alloh Swt.4

3
4

Ibid., 13.
Tim Ahli Tauhid, Kitab Tauhid (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998),16.
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Dalam hadis di atas diterangkan bahwa iman ialah percaya kepada Alloh
Swt., para malaikat-Nya, bertemu dengan Alloh, percaya kepada para Rasul-Nya,
dan percaya kepada hari berbangkit dari kubur. Keimanan dipandang sempurna
apabila ada pengakuan dengan lidah, pembenaran dengan hati secara yakin dan
tidak bercampur keraguan, dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari.
Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Alloh dengan segala
keikhlasan dan kesungguhan. Dalam hubungan sesama manusia Islam pun
mengatur sikap hidup dan tingkah laku yang baik, dalam lingkungan kecil
maupun luas. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Islam mengatur segala aspek
kehidupan 5
Adapun ihsan menurut syari’at, telah dirumuskan oleh Rosululloh Saw.
dalam hadits di atas, yaitu, “Menyembah kepada Alloh seakan-akan engkau
melihat-Nya, jika engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Alloh
Maha Melihat.” Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam menyembah
kepada-Nya, kita harus bersungguh-sungguh, serius, dan penuh keikhlasan. Dalam
hati harus ditumbuhkan keyakinan bahwa Alloh seakan-akan ada di hadapannya,
dan melihat dirinya.
Ketiga hal di atas (iman, Islam, ikhsan) ditambah percaya kepada hari
Kiamat, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk
jiwa untuk mengabdi kepada Alloh sehingga mendapat keridhoan-Nya. 6
Ihsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari iman, dan iman memiliki
kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah ke-Islam-an dianggap sah
kecuali jika terdapat padanya iman, karena konsekuensi dari syahadat mencakup
lahir dan bathin. Demikian juga iman tidak sah kecuali ada Islam (dalam batas
yang minimal), karena iman adalah meliputi lahir dan batin7
Materi hadits ini sangat penting sehingga sebagian ulama menyebutnya
sebagai “Induk Sunnah”, karena seluruh sunnah berpulang kepada hadits ini.
Dienul Islam mencakup tiga hal, yaitu: Islam, iman dan ihsan. Islam berbicara

5
6

7

Ibid., 21.
Tim Ahli Tauhid, Kitab Tauhid (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), 24.
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masalah lahir, iman berbicara masalah batin, dan ihsan mencakup keduanya.
Ahlussunnah menetapkan kaidah bahwa jika istilah Islam dan iman disebutkan
secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri,
namun jika disebutkan salah satunya saja, maka mencakup yang lainnya. Iman
dikatakan dapat bertambah dan berkurang, namun tidaklah dikatakan bahwa Islam
bertambah dan berkurang, padahal hakikat keduanya adalah sama. Hal ini
disebabkan karena adanya tujuan untuk membedakan antara Ahlussunnah dengan
Murjiáh. Murjiáh mengakui bahwa Islam (amalan lahir) bisa bertambah dan
berkurang, namun mereka tidak mengakui bisa bertambah dan berkurangnya iman
(amalan batin). Sementara Ahlussunnah meyakini bahwa keduanya bisa
bertambah dan berkurang
B. Hadits Kedua tentang Orang Mukmin Tidak Melakukan Kejahatan

ق
ْ َﻻَ ﯾَ ْﺰﻧِﻲ اﻟ ﱠﺰاﻧِﻲ ِﺣﯿﻦَ ﯾَ ْﺰﻧِﻲ َوھ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦٌ َوﻻَ ﯾ
ُ ﺴ ِﺮ
ْ َب ا ْﻟ َﺨ ْﻤ َﺮ ِﺣﯿﻦَ ﯾَﺸ َْﺮﺑُ َﮭﺎ َوھ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦٌ َوﻻَ ﯾ
ُ ﺸ َﺮ
ف ﯾَ ْﺮﻓَ ُﻊ
ُ ﺴ ِﺮ
ُ ﺴﺎ ِر
ْ َق ِﺣﯿﻦَ ﯾ
اﻟ ﱠ
ُ  َو ﻻَ ﯾَ ْﻨﺘَ ِﮭ:  و زاد ﻓﻲ رواﯾﺔ. ٌق َوھ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦ
ٍ ﺐ ﻧُ ْﮭﺒَﺔً َذاتَ ﺷ ََﺮ
 ﻛﺘﺎب٧٤ :  )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ. ٌﺼﺎ َر ُھ ْﻢ ﻓِ ْﯿ َﮭﺎ ِﺣﯿْﻦَ ﯾَ ْﻨﺘَ ِﮭﺒُ َﮭﺎ َوھ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦ
ُ اﻟﻨﱠ
َ ﺎس إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَ ْﺑ
(٨:اﻷﺷﺮﺑﺔ
Mufrodat
Merampas
Barang (sesuatu) yang berharga (memiliki nilai)
Sedang mencuri
Menambahkan

ﺐ
ُ ﯾَ ْﻨﺘَ ِﮭ
ف
ٍ َذاتُ ﺷ ََﺮ
ق
ُ ﺴ ِﺮ
ْ َﯾ
زَا َد

Terjemah
“Abu Hurairoh RA. berkata, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Tidak akan
berzina seorang pelacur di waktu berzina jika dia sedang beriman. Dan
tidak akan meminum khomr seseorang di waktu meminum jika ia sedang
beriman. Dan tidak akan mencuri seseorang di waktu mencuri jika ia
8

Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 24.
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sedang beriman. Pada riwayat lain, “Dan tidak akan merampas rampasan
yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya
ketika merampas jika ia sedang beriman.” (HR. Bukhari (74) kitab:
minuman)9
Kandungan Hadits
Orang yang benar-benar beriman pasti selalu berusaha untuk mengerjakan
perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang-Nya. Ia tidak mungkin
berbuat maksiat dengan sengaja kepada-Nya karena ia merasa malu dan takut
menghadapi azab-Nya serta takut tidak mendapat ridho-Nya.
Keimanan seseorang adakalanya bertambah dan berkurang. Maka setiap
orang yang beriman harus berusaha untuk memperbaharui keimanan dan
keislamannya, antara lain dengan selalu mengingat-Nya dan mengerjakan
perbuatan yang baik yang diridhoi-Nya.10
Ada juga hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri, yang
artinya : Dari Thariq bin Syihab RA. ia berkata: Orang yang pertama berkhutbah
pada hari raya sebelum Shalat Ied adalah Marwan. Ada seseorang yang berdiri
mengatakan: Salat Ied itu sebelum khutbah. Marwan menjawab: Telah
ditinggalkan apa yang ada di sana. Abu Said berkata: Orang ini benar-benar telah
melaksanakan kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran (hal yang keji, buruk), maka
hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu,
maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah
selemah-lemah iman. (Shahih Muslim No.70)11

9

Ibid., 25.
Ibid., 26.
11
Http://opi.110mb.com/Hadits diakses pada tanggal 11 Pebruari 2017 pukul 14.30 WIB.
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C. Hadits Ketiga tentang Sikap Malu Termasuk Bagian dari Iman

ُﺼﺎ ِر َو ھ َُﻮ ﯾَ ِﻌﻆ
ُ َﺣ ِﺪ ْﯾ
ُ ﺚ ا ْﺑ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ أَنﱠ َر
َ ﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ﱠﺮ َﻋﻠَﻰ َر ُﺟ ٍﻞ ِﻣﻦَ اﻷَ ْﻧ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْﻮﻟَـ ﷲ
.٢: )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ.ﺎن
ُ أَ َﺧﺎهُ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺤﯿَﺎ ِء ﻓَﻘَﺎ َل َر
ِ م َد ْﻋﮫُ ﻓَﺈِنﱠ ا ْﻟ َﺤﯿَﺎ َء ِﻣﻦَ ْا ِﻹ ْﯾ َﻤ.ﺳ ْﻮل ﷲِ ص
(١٢ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن
Mufrodat13
Melewati (melihat)

َﻣ ﱠﺮ َﻋﻠَﻰ

Menasehati

ُﯾَ ِﻌﻆ

Biarkanlah

َد ْع

Terjemah14
“Ibnu Umar RA. berkata bahwa Nabi Saw. melewati (melihat) seorang
lelaki dari kaum Anshar yang sedang menasihati saudaranya karena
malu, maka Nabi Saw. bersabda, “Biarkanlah ia karena sesungguhnya
malu itu bagian dari iman.” (HR. Bukhari (2) dalam kitab Iman)
Kandungan Hadits
Islam sangat mengakui keberagaman setiap orang, khususnya tentang sifat
malu. Bahkan, sifat malu sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas merupakan
bagian dari iman. Namun demikian malu yang dimaksud dalam hadits di atas
bukan dalam arti bahasa, tetapi arti malu di sana adalah malu dalam mengerjakan
kejelekan.
Malu dalam arti sebenarnya (menurut pandangan Islam) adalah malu
dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Alloh Swt. dan yang dipandang jelek
oleh manusia. Adapun orang-orang yang merasa malu untuk melakukan perbuatan

12

Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 28.
13
Ibid.
14
Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 28.
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baik atau malu menegur orang yang melakukan kejelekan tidak termasuk malu
dalam kategori ini, tetapi justru termasuk perbuatan tercela.15
D. Hadits Keempat tentang Bagian-bagian Rukun Islam

ُ َﺣ ِﺪﯾ
 ﺑُﻨِ َﻲ اَ ْ ِﻹﺳ َُﻼ ُم َﻋﻠَﻰ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﺎل رﺳﻮل ﷲ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َﺿ َﻰ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ ْﺚ اﺑ ُْﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َر
ﺻﻮْ ِم
َ  َﺷﮭَﺎ َد ِة أَ ْن َﻻ إِﻟﮫَ إِ ﱠﻻ ﷲُ َوأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َرﺳُﻮْ ُل ﷲِ َوإِﻗَ ِﺎم اﻟﺼ َﱠﻼ ِة َوإِ ْﯾﺘَﺎ ِء اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎ ِة َو ْاﻟ َﺤﺞﱢ َو:ﺲ
ٍ ﺧَ ْﻤ
١٦

( )رواه اﻟﺒﺨﺎرى. َﻀﺎن
َ َر َﻣ

Mufrodat
Didirikan

:

Mengerjakan (mendirikan) shalat :
Melaksanakan

:

 ﺑُﻨِ َﻲ17
أَﻗَﺎ َم اﻟﺼ َﱠﻼة
إِ ْﯾﺘَﺎ ِء

18

Terjemah
Dari Ibnu Umar RA. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Islam
didirikan atas lima perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain
Allah Swt., dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di
bulan Ramadhan” (H.R. Al-Bukhari)19
Kandungan Hadits
Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan segala
keikhlasan dan kesungguhan. Sesuai dengan arti kata Islam, yakni penyerahan.
Seorang muslim harus menyerahkan dirinya kepada Allah secara total karena
memang manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh sebab
itulah, sebagai seorang muslim kita harus mempunyai keimanan, yaitu
kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, serta menjalankan segala kewajiban dan

15
16

Ibid., 32.
Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,

2000), 19.
17
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan
dan Pentafsiran Al-Quran), 73.
18
Ibid., 361.
19
Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 19.
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perintah Allah dengan penuh ihsan, seakan-akan kita melihat Allah dan
mempercayai bahwa setiap hal yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Swt.
E. Hadits Kelima tentang Selamat dari lisan dan hijrah dari larangan Alloh

ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ َﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
ِ ﻋَﻦْ َﻋ ْﺒﺪ ﷲِ ا ْﺑ ِﻦ ﻋَﻤﺮو َر
ِ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨ ُﮭ َﻤﺎ ﻋ
ﺎﺟﺮ َﻣﻦْ ھ ََﺠ َﺮ َﻣﺎ ﻧَ َﮭﻰ ﷲ
ْ ﺳﻠِ َﻢ ْاﻟ ُﻤ
ْ ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗﺎ َ َل ا ْﻟ ُﻤ
َ ِﺴﻠِ ُﻤ ْﻮنَ ِﻣﻦْ ﻟ
َ ْﺴﻠِ ُﻢ ﻣﻦ
َ َو
ِ ﺴﺎﻧِ ِﮫ َوﯾَ ِﺪ ِه َو ْاﻟ ُﻤ َﮭ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.َُﻋ ْﻨﮫ

Mufrodat

ﺎﺟﺮ
ِ َْاﻟ ُﻤﮭ

:

orang yang meninggalkan

ﻧَﮭَﻰ ﷲ

:

larangan Allah

Terjemah
Dari Abdullah bin Amru RA. dari Nabi Saw. bersabda: “Orang muslim itu
adalah orang Islam lainnya selamat dari bencana akibat ucapan dan
perbuatan tangannya. Dan orang muhajir adalah orang yang
meninggalkan segala larangan Allah.”
Kandungan Hadis
Al-Khaththabi mengatakan bahwa seorang muslim harus mampu
melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak
sesamanya. Hadits ini juga menunjukkan kriteria seorang muslim, yaitu mampu
menyelamatkan kaum muslimin dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan
tangannya. Atau mungkin juga merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk
berlaku dan berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya.
Lain halnya dengan ucapan yang mengandung ejekan atau menguasai hak
orang lain secara paksa, kedua perilaku tersebut termasuk bencana lidah dan
tangan yang harus dihindari oleh seorang muslim.
Ada dua macam bentuk hijrah, yaitu:

9

1. Hijrah zhahirah, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah
demi mempertahankan agama.
2. Hijrah bathiniyah, yaitu meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu
amarah dan syetan.
Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu, agar
hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, tetapi lebih dari
itu, mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan
larangan-Nya. Memang orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah
berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah.20
F. Hadits Keenam tentang Pentingnya Menjaga Iman

ﺳﻠ َﻢ
ْ ي ْا ِﻹ
ّ ﺳ ْﻮل ﷲِ أ
ُ  ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﯾَﺎ َر: ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗَﺎ َل
َ ْﻀ ُﻞ ﻗَﺎ َل َﻣﻦ
َ ﺳﻼَ ِم أَ ْﻓ
َ ﻋَﻦْ اَﺑِﻰ ُﻣ ْﻮ
ِ ﺳﻰ َر
( )رواه اﻟﺸﯿﺨﺎن.ﺴﺎﻧِ ِﮫ َوﯾَ ِﺪ ِه
ْ ا ْﻟ ُﻤ
َ ِﺴﻠِ ُﻤ ْﻮنَ ِﻣﻦْ ﻟ
Mufrodat :

ﻀ ُﻞ
َ  أَ ْﻓ:

paling afdhol

ﯾﺪ

tangan

:

 ﻟِ َﺴﺎﻧِ ِﮫ:

lisan

Terjemah
Dari Abi Musa berkata, “Mereka bertanya,“Wahai Rasululloh,
bagaimanakah Islam yang paling afdhol itu? Nabi menjawab, “Seorang
muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat
perbuatan lidah dan tangannya.”
Kandungan Hadis
Dari hadis di atas kita tidak lagi membutuhkan pentakwilan. Hadis
tersebut mengarahkan kita kepada pertanyaan bagaimanakah karakter Islam yang
paling utama? Pertanyaan tersebut dijawab dengan orang yang mempunyai
karakter tersebut. Apakah hikmah dari bentuk pertanyaan dan jawaban seperti ini?
20

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori (Jakarta
Selatan: Pustaka Azzam, 2001), 89-90.

10

Jawabnya, mungkin bentuk pertanyaan seperti ini mengikuti gaya bahasa alQur’an, sebagaimana firman Allah, “Mereka bertanya kepadamu tentang apa
yang mereka nafkahkan? Jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan
hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat.” 21
Dengan pengertian seperti itu, kita tidak lagi membutuhkan pentakwilan.
Jika karakter kaum muslimin yang berhubungan dengan Islam lebih utama dari
sebagian karakter yang lain, maka tampak jelas bagi kita korelasi hadis ini dengan
hadits sebelumnya yang disebutkan Imam Bukhori tentang perkara iman, di mana
beliau menyebutkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, karena iman
dan Islam merupakan dua sinonim yang sama.

21

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori (Jakarta
Selatan: Pustaka Azzam, 2001), 91.
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BAB II

REALISASI IMAN DALAM KEHIDUPAN
A. Hadits Pertama tentang Orang Mukmin Tidak Mengutuk, Berbuat Keji
dan Berkata Kotor

 ﻟﯿﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎن وﻻ اﻟﻠﻌﺎن:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ص م
(وﻻاﻟﻔﺎﺣﺶ وﻻاﻟﺒﺪي )رواه اﻟﺘﺮﻣﻮذي
Mufrodat
Berbuat keji : اﻟﻔﺎﺣﺶ
Mengutuk

: اﻟﻠﻌﺎن

Suka mencela : اﻟﻄﻌﺎن
Berkata kotor : اﻟﺒﺪي

Terjemah
“Dari Ibnu Mas’ud RA. ia berkata: Rosululloh Saw. bersabda: “Bukanlah
orang mukmin itu orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji, dan
berkata kotor.” HR. Turmudzi.22
Kandungan Hadits
Lidah, bagi seorang mukmin adalah ‘mahkota’, karena lidah adalah alat
komunikasi yang paling ampuh. Dan dengan lidah arahan-arahan kebajikan dapat
dilakukan. Tetapi dengan lidah dapat juga dunia dirusak. Perang antar bangsa dan
suku, adalah karena komando seorang kepala negara. Karena itulah, seorang
mukmin dilarang keras mempergunakan lidahnya untuk hal-hal yang tidak baik
apalagi yang merusak citra orang.
Orang mukmin itu senantiasa menjaga perkataan dan perbuatan, tidak
mencela, mengutuk orang lain, berbuat keji ataupun berkata kotor kepada orang
lain.

22

Moh. Zuhri dkk, Terjemah Sunan At-Tirmidzi (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 494-495.
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B. Hadits Kedua tentang Orang Beriman Tidak akan Menyakiti Tetangga,
Menghormati Tamu dan Berkata yang Baik

واﻟﯿﻮم

 ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ص م:ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻗﺎل

واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ ﻓﻠﯿﻜﺮم ﺿﯿﻔﮫ وﻣﻦ ﻛﺎ نﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ

اﻻ ﺧﺮ ﻓﻼ ﯾﺆذ ﺟﺎره وﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ

(واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ ﻓﻠﯿﻘﻞ ﺧﯿﺮا اوﻟﯿﺼﻤﺖ )رواه اﻟﺒﺨﺎري
Mufrodat
Maka berkata : ﻓﻠﯿﻘﻞ
Diam saja

: ﻟﯿﺼﻤﺖ

Memuliakan : ﻓﻠﯿﻜﺮم

tamunya

: ﺿﯿﻔﮫ

mengganggu : ﯾﺆذى
tetangganya

: ﺟﺎره

Terjemah
Hadist Abu Hurairah di mana ia berkata: Rosululloh Saw. bersabda:
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah
ia mengganggu tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari
akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau
diam saja.”23
Kandungan Hadits
Bagi orang-orang beriman hidup bertetangga harus rukun penuh damai,
karena tetangga merupakan keluarga yang paling dekat dengan kita, sehingga
suatu saat kita membutuhkan pertolongan maka yang pertama kali memberikan
pertolongan adalah tetangga. Dan kita harus memuliakan tamu, berarti kita ramah,
bergaul di waktu ada tamu (menerimanya dengan baik). Dan sesama manusia
supaya berkata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan
dalam hati kepada sesamanya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih
baik diam seribu bahasa.
Perlu diingat bahwa orang yang banyak berbicara akan banyak berbuat
kesalahan. Pembicaraannya sering merambah ke mana-mana sehingga tak jarang
menjadi ghibah, yakni menceritakan cela orang lain. Karena itu dalam hadits
23

Moh. Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan, Jilid 1 (Semarang: Al-Ridha, 1993), 34.
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tersebut disebutkan bahwa keselamatan itu terletak pada sikap diam. Tetapi ini
tidak berarti bahwa manusia harus mengunci mulutnya agar tidak berbicara sama
sekali. Tidak demikian melainkan seseorang itu hendaklah hanya berkata yang
baik-baik saja serta yang diridhoi Alloh.24 Rosulullah menyebutkan tiga hal yang
berkaitan erat dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ketiga hal itu ialah
menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga dan bertutur yang baik atau
diam. Alasan Rosulullah hanya mengaitkan dengan iman kepada Allah dan hari
akhir saja tanpa menyebutkan yang lain walaupun sebenarnya masih banyak lagi
hal-hal yang selayaknya diimani seperti para rosul dan kitab-kitab Allah, karena
dikaitkan dengan posisi Allah sebagai dasar segala sesuatu di mana baik dan
buruknya itu semua terletak di bawah kekuasaan-Nya, sedangkan hari akhir
sebagai simbol batas akhir kehidupan dunia, hari yang mencakup hari
pembangkitan, penghisaban, surga dan neraka. Hari akhir mewakili banyak hal
yang harus diimani.
Beriman kepada Allah dan hari akhir tentunya akan mendorong untuk
melakukan ketiga hal ini, karena bagaimanapun juga orang yang percaya kepada
Allah, yakni mengetahui bahwa Allah itu Maha Mengetahui segala yang ia
lakukan dan menghisabnya, bahwa masalah pahala dan hukuman itu berada di
bawah kekuasaan-Nya, niscaya akan lebih giat beramal kebajikan dan
meninggalkan keburukan.
Yang pertama, menghormati tamu. Yakni hendaklah dia menghormati
tamu dengan cara menerimanya dengan hangat dan dengan wajah berseri,
menampilkan kesan senang melihat kedatangannya, dan juga menyuguhkan
makanan dan minuman serta segala aktifitas yang terbaik.
Dan bila tuan rumah tengah mendapatkan kenikmatan sedangkan tamunya
dari kaum fakir, tanpa diminta ia harus mengeluarkan pertolongannya, tidak
membedakan sikap pada saat di belakang atau di depan tamunya, dan lain
sebagainya. Para ulama lebih jauh berpendapat bahwa waktu maksimal bertamu
itu menurut ketentuan syariat tiga hari, dan selebihnya adalah shodaqoh. Maka
24

Labib Mz., Koleksi Hadits Nabi yang Disepakati Bukhori dan Muslim Dilengkapi oleh
Penjelasan (Tuban: tp, 1997), 27.
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kita harus menghormati tamu selama tiga hari itu, dan selebihnya merupakan
keutamaan dari tuan rumah.
Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga didefinisikan sebagai
siapa saja yang hidup di sekitar rumah, tanpa memperhatikan apakah dia muslim,
kafir, ahli ibadah, fasik, teman atau juga musuh. Sedangkan perwujudan dari
berbuat baik kepada tetangga adalah dengan melakukan kebaikan apa saja yang
bisa dilakukan. Misalnya bila meminjam maka pinjamilah, bila meminta
pertolongan maka tolonglah, bila membutuhkan sesuatu maka berikanlah, bila
sakit maka tengoklah dan hiburlah. Di samping itu ada keharusan untuk menjaga
rahasianya, memupuk rasa cinta dengan memberi hadiah dan memperhatikan
kemaslahatannya

sebagaimana

memperhatikan

kemaslahatannya

sendiri.

Disebutkan dalam hadits Al-Bukhari dan Aisyah bahwa Rosulullah Saw. berkata:

ﻣﺎ زا ل ﺟﺒﺮﯾﻞ ﯾﻮﺻﯿﻨﻰ ﺑﺎ ﻟﺠﺎر ﺣﺘﻰ ظﻨﻨﺖ اﻧﮫ ﺳﯿﻮرﺛﮫ
“Senantiasa Jibril menjelaskan kepadaku supaya aku berbuat baik kepada
tetangga, sehingga aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan
tetangga sebagai waris”.25
Rosulullah mendasarkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah
yang menciptakan alam ini dengan iman yang sempurna dan iman pula akan hari
Kemudian, yang pada hari itulah dia mendapat balasan terhadap amalanamalannya, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Hal ini memberikan
pengertian bahwa kita disuruh memelihara hak tetangga dan menyampaikan
kebajikan kepadanya, serta menahan diri dari mengganggunya.
Yang ketiga, bertutur kata baik atau diam. Bahagia tidaknya seseorang
terletak pada ujung lidahnya. Bila lisan diikat erat dalam wilayah kebaikan, maka
ia akan menerima kebaikannya sendiri dan bisa menekan kemungkinan berbuat
kejelekan. Namun bila lisan itu keluar dari wilayah kejelekan, maka segala
bencana akan terus menimpanya dan membenamkannya ke jurang yang amat
dalam. Kemudian Rosulullah menawarkan dua pilihan antara bicara baik atau
diam. Sebagai pilihan bagi orang yang masih kesulitan untuk menyusupkan unsur-

25

Ibid., 146.
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unsur kebaikan dalam penuturan kata-katanya dan memberikan kebaikan bagi
orang lain hendaklah menahan lisannya, karena itu akan lebih selamat.
Allah Swt. berfirman : ﻣﺎ ﯾﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ اﻻ ﻟﺪ ﯾﮫ رﻗﯿﺐ ﻋﺘﯿﺪ
“Tidak ada sesuatu yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Raqib
dan ‘Atid (malaikat pengawas yang selalu siap mencatat).
Ayat tersebut mempertegas bahwasanya sudah menjadi keharusan untuk
selalu bertutur kata yang baik, karena kapanpun dan di manapun malaikat selalu
siap untuk mencatat segala amal perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun
perbuatan yang buruk.
C. Hadits Ketiga tentang Mencintai Sesama Muslim

 ﻻ ﯾﺆﻣﻦ اﺣﺪ ﻛﻢ ﺣﺘﻰ:ﻋﻦ اﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
(ﯾﺤﺐ ﻻﺧﯿﮫ ﻣﺎﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ )رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ واﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎئ
Mufrodat
Kepada saudaranya

: ﻻﺧﯿﮫ

Sebagaimana mencintai dirinya sendiri

: ﻣﺎﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ

Tidak sempurna keimanannya

: ﻻ ﯾﺆﻣﻦ

Mencintai

: ﯾﺤﺐ

Terjemah
Dari Anas RA. dari Nabi Saw. bersabda, “Tidak sempurna keimanan
seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama muslim)
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (H.R Bukhori-Muslim dan AnNasa’i)26
Kandungan Hadits
Mencintai saudara itu adalah sebagian dari iman. Dalam hadist di atas
telah dikatakan bahwa orang yang tidak mencintai saudaranya berarti belum
26

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fatkhul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2002), 95.
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sempurna imannya, tetapi ia tidak menjadi kafir. Cinta di sini maksudnya apa
yang menjadi kesenangan orang lain adalah juga kesenangan sendiri (dalam hal
kebaikan). Namun selama masih ada rasa iri atau mendengki orang lain yang
mendapat kecintaannya, maka itulah sebab tertolaknya keimanan, karena itu
adalah sifat peninggalan zaman kafir dahulu.27
Mencintai sesama muslim dalam hal yang baik seperti mencintai diri
sendiri termasuk bagian dari iman. Para ulama berkata, “ Makna hadits di atas
adalah seseorang tidak akan memiliki keimanan yang sempurna, sebab pokok
keimanan sudah dapat dicapai oleh seseorang sekalipun tidak memiliki sifat yang
disebutkan di dalam hadits tersebut, sedangkan makna mencintai saudaranya
adalah pada hal-hal yang kaitannya dengan ketaatan dan yang hukumnya mubah
(bukan hal-hal yang haram) keterangan ini bisa dilihat pada versi al-Nasai yang
terungkap dalam hadits berikut “(Salah seorang dari kalian tidak beriman ) sampai
dia mencintai dirinya sendiri”28
Kata khoir (kebaikan) mencakup semua ketaatan dan semua hal yang
dibolehkan di dunia dan di akhirat, sedangkan hal-hal yang dilarang oleh agama
tidak termasuk dalam kategori al-khoir. Adapun cinta adalah menginginkan
sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan.
Dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dijelaskan (seseorang tidak akan
mencapai hakikat keimanan). Maksudnya adalah kesempurnaan iman, tetapi
orang yang tidak melakukan apa yang ada dalam hadits ini, dia tidak menjadi
kafir. 29

27

Abdul Qodir Ahmad Atho, Adabun Nabi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 33.
Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 35.
29
Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Baari dalam Bab Mencintai Saudaranya Sebagaimana
Mencintai Dirinya Sendiri adalah Sebagian dari Iman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 95.
28
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BAB III
DOSA-DOSA BESAR
A. Hadits Pertama tentang Macam-macam Dosa besar

 أَﻻَ أُﻧَﺒﱢﺌُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺄ َ ْﻛﺒَﺮ:ﺻﻠَﻰ ﷲَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﻢ
َ ﺎل اﻟﻨﱠﺒِﻰ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ ﻋ َْﻦ أَﺑِﻰ ﺑَ َﻜﺮة َر
ُ ْك ﺑِﺎﷲِ َو ُﻋﻘُﻮ
ُ ﺎل ْا ِﻹ ْﺷ َﺮا
ﺲ َو َﻛﺎنَ ُﻣﺘ ﱠ ِﻜﺌًﺎ
َ َق ْاﻟ َﻮاﻟِ َﺪﯾ ِْﻦ َو َﺟﻠ
َ َﺎرﺳُﻮْ َل ﷲِ ﻗ
َ َاﻟ َﻜﺒَﺎﺋِ ِﺮ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻗَﺎﻟُﻮْ ا ﺑَﻠَﻰ ﯾ
ﺎل أَﻻَ َوﻗَﻮْ ُل ﱡ
َﺎﺣﺘﱠﻰ ﻗُ ْﻠﻨَﺎ ﻟَ ْﯿﺘَﮫُ َﺳﻜَﺖَ )رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
َ ﺎزَال ﯾُ َﻜﺮﱢ ُرھ
َ ﺎل ﻓَ َﻤ
َ َاﻟﺰوْ ِر ﻗ
َ َﻓَﻘ
30

(واﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ

Mufrodat
:

ُ اﻹ ْﺷ َﺮا
ك
ِ

Durhaka

:

ٌ ُْﻋﻘُﻮ
ق

Dusta

:

Diam

:

Berbilangnya Tuhan

31

ﱡ
اﻟﺰوْ ر
ََﺳﻜَﺖ

Terjemah
Dari Abi Bakrah RA. berkata Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah aku
beritakan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar yakni
tiga." Mereka menjawab. “Memang, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata
lagi, (ialah) syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.
Kemudian Rasulullah duduk setelah sebelumnya bersandar seraya berkata:
Ingatlah, berbicara dusta. Rasulullah mengulang-ulang kata-kata itu sehingga
kita mengatakan, seandainya ia diam." (Diriwayatkan Al-Bukhary, Muslim,
Al-Tirmidzy dan Al-Nasa’i).
Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas diterangkan tiga macam dosa besar yakni syirik
(menyekutukan Allah), durhaka kepada kedua orang tua dan berbicara dusta.
1. Syirik (menyekutukan Allah)
30

Abdul Qadir Ahmad 'Atha', Adabun Nabi, Terj. Syamsudin TU (Jakarta: Pustaka Azzam,
2002), 93.
31
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), 715.
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Syirik merupakan kedzaliman yang paling besar sehingga orang-orang
yang berbuat syirik (menyekutukan Allah) diharamkan untuk masuk
syurga.32 Seperti firman-Nya:

(٧٢ ﺸ ِﺮكْ ﺑِﺎ ِ ﻓَﻘَ ْﺪ َﺣ ﱠﺮ َم ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ا ْﻟ َﺠﻨﱠﺔً َو َﻣﺄْواهُ اﻟﻨﱠﺎ ُر )اﻟﻤﺎﺋﺪة
ْ ُإِﻧﱠﮫُ َﻣﻦْ ﯾ
Artinya
"Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah
mengharamkan syurga baginya dan ia ditempatkan di dalam neraka."
(QS. al-Maidah: 72).
2. Durhaka terhadap Kedua Orang tua
Allah Swt. mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada ibu
bapaknya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan mendapat
hukuman berat di hari Kiamat nanti. Bahkan, ketika hidup akan mendapat
azab-Nya.33
Setiap anak tidak boleh menyakiti kedua ibu bapaknya meski hanya
dengan perkataan saja. Hal ini menandakan bahwa peran dan kedudukan
orang tua sangat tinggi di hadapan Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda:

ﺳ ْﺨ ِﻂ ا ْﻟ َﻮاﻟِ َﺪﯾْﻦَ )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺸﺮط
ُ ﺳ ْﺨﻂ ﷲِ ﻓِﻰ
ُ ﺿﻰ ا ْﻟ َﻮاﻟِ َﺪﯾْﻦَ َو
َ ﺿﻰ ﷲِ ﻓِﻰ ِر
َ ِر
(اﻟﻤﺴﻠﻢ
Artinya
"Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua ibu bapaknya dan
kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua ibu bapaknya pula."
(HR. Muslim, Hakim dengan syarat Muslim).
3. Berbicara Dusta
Konsep berbicara dusta mencakup juga kesaksian palsu, maksud dari
kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim
untuk menerangkan suatu kejadian sehubungan dengan pengadilan
terhadap seseorang. Dengan demikian orang yang bersaksi palsu telah
berbuat keji pada dirinya sendiri, telah merenggut hak terhadap korban

32

Rachmat Syafe'i, Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 94.
33
Ibid., 95.
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sumpah, terhadap hakim yang memutuskan perkara ia telah membelokkan
proses peradilan, terhadap umat manusia telah memberikan ancaman
terhadap hak-hak mereka dan menyebarkan rasa cemas. Begitu banyak
kerugian akibat berbicara dusta.34
B. Hadits Kedua tentang Kafir dan Membunuh

ﺐ َﻋ َﺴﻰ ﷲُ أَ ْن ﯾَ ْﻐﻔِ َﺮهُ اِﻻﱠ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ﯾَ ُﻤﻮْ ت َﻛﺎﻓِﺮًا أَ ِواﻟﺮﱢ َﺟﺎ ُل ﯾَ ْﻘﺘ ُﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ
ٍ ﻛ ّﻞ َذ ْﻧ
()رواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﻟﺤﺎﻛﻢ

35

ُﻣﺘَ َﻌ ﱢﻤﺪًا

Mufrodat
dosa (kesalahan) ب
ٍ ْﺐ = ﺟﻤﻦ ُذﻧﻮ
ٍ َذ ْﻧ
36

ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ = ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ َﻏﻔَﺮ

37
38

ﯾَ ْﻘﺘُ ُﻞ = ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻗَﺘَ َﻞ

ُﻣﺘَ َﻌ ﱢﻤﺪا = ﺗَ َﻌ ﱠﻤﺪ َْاﻷَ ْﻣﺮ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ

Terjemah
"Semua dosa itu masih dapat diampuni Allah kecuali dosa orang yang
mati kafir atau orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja."
(HR. Nasa’i dan Hakim).
Kandungan Hadits
Yang dimaksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa
yang diharamkan/tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan

34

Abdul Qadir Ahmad 'Atha', Adabun Nabi, Terj. Syamsudin TU (Jakarta: Pustaka Azzam,
2002), 96.
35
Rachmat Syafe'i, Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 100.
36
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya,
1997), 1011.
37
Ibid., 1091.
38
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya,
1997), 1011.
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dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya.39 Sebagaimana firman
Allah:

َﻈ ْﯿ ًﻤﺎ
َ َﻀ
ِ ﺐ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َوﻟَﻌﻨَﮫُ َوأَ َﻋ ﱠﺪﻟَﮫُ ﻋَﺬاﺑًﺎﻋ
ِ َو َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻘﺘﻞْ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ ُﻣﺘَ َﻌ ﱢﻤﺪًا ﻓَ َﺠﺰَ ا ُؤهُ َﺟﮭَﻨ ﱠ ُﻢ ﺧَ ﺎﻟِﺪًا ﻓِ ْﯿﮭَﺎ َوﻏ
(٩٣ :)اﻟﻨﺴﺎء
Artinya
Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka
balasannya ialah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka
kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar
baginya." (QS. al-Nisa': 93).
Berarti dapat disimpulkan bahwa membunuh jiwa tanpa hak/alasan yang
benar menyebabkan pelakunya pada kekufuran sebagaimana halnya perbuatan
musyrik dan kemungkinan besar tidak akan mendapat ampunan-Nya.
C. Hadits Ketiga tentang Besarnya Dosa Riba

 اﻟﺮﱢ ﺑَﺎ َﺳ ْﺒﻌُﻮْ نَ ﺣُﻮْ ﺑًﺎ:ﺻﻠَﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ِﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ ﻋ َْﻦ أَﺑِﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ َر
 أَ ْھ َﻮﻧُﮭَﺎ ﻛﺎاﻟﱠ ِﺬى ﯾَ ْﻨ ِﻜ ُﺢ أُ ﱠﻣﮫُ )رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ: َوﻓِﻰ ِر َواﯾَﺔ.أَ ْھ َﻮﻧُﮭَﺎ َﻛ َﻮﻗَ َﻊ اﻟ ﱠﺮﺟُﻞ َﻋﻠَﻰ أُ ﱢﻣ ِﮫ
40

(واﻟﺒﯿﮭﻘﻰ

Mufrodat

ﯾَ ْﻨ ِﻜ ُﺢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻜﺢ
 أُ ﱞم: ibu
Terjemah
Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu
mengandung tujuh puluh macam dosa dan riba yang paling ringan
dosanya ialah seperti dosanya seseorang yang berzina dengan ibunya
sendiri." Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Paling ringan dosa

39

Rachmat Syafe'i, Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 99-100.
40
Zainuddin Hamidy, Nashruddin Thaha, Rahman Zainuddin, Terjemah Shahih Bukhari
(Jakarta: Widjaya, 2000), 30.
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riba itu seperti dosanya seseorang yang menikahi ibunya sendiri." (HR.
Ibnu Majah dan Baihaqi).
Kandungan Hadits
Riba menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan mengenai definisi
syara' secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam
uang atau barang yang disertai dengan tambahan bunga.
Pada hadits di atas disebutkan bahwa, dosa bagi orang yang melakukan
riba sangatlah besar, sekecil apapun bentuk riba tersebut. Banyak yang
beranggapan bahwa riba itu seperti jual beli yakni sama-sama untuk mencari
keuntungan tapi hal ini tidaklah benar karena jual beli adalah halal sedangkan riba
diharamkan syara'.
Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan riba, sebagaimana
firman-Nya:

(١٣٠:ﻀﺎ َﻋﻔَﺔً َواﺗﱠﻘُﻮ ﷲَ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ ْﻔﻠِﺤُﻮْ نَ )اﻟﻌﻤﺮان
َ ﯾﺄَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬ ْﯾﻦَ اَ َﻣﻨُﻮْ ا ﻻَﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮْ ا اﻟﺮﱢ ﺑَﻮا أَﺿْ َﻌﺎﻓًﺎ ُﻣ
Artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan.
D. Hadits Keempat tentang Larangan Mencaci Maki Orang tua
(Kt) Quataibab bin Sa’id (Kt) Al-Laits, dari ibnul Had, dari Sa’ad bin Ibrahim
dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash bahwa
Rasulullah Saw. bersabda:

ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺷﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪﯾﮫ ﻗﺎﻟﻮا ﯾﺎرﺳﻮل ﷲ وھﻞ ﯾﺸﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪﯾﮫ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﯾﺴﺐ اﺑﺎ
( اﻟﺮﺟﻞ ﻓﯿﺴﺐ اﺑﺎه وﯾﺴﺐ اﻣﮫ ﻓﯿﺴﺐ اﻣﮫ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ
Mufrodat
Mencaci maki41

:ﺷﺘﻢ

Mencaci maki 42

:ﺳﺐ

41

Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya,
1997), 693.
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Terjemah
Di antara dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki yang mencaci-maki kedua
orang tuanya. “Mereka berkata, Wahai Rasulullah apakah (mungkin) ada
seorang laki-laki yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Rasulullah
menjawab ya, dia mencaci-maki ayah seorang laki-laki yang lain sehingga
lelaki yang dia cemooh ganti membalas mencaci maki ayahnya. Dia mencacimaki ibu seseorang sehingga orang itupun ganti membalas dengan mencaci
maki ibunya”.43
Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas yang dimaksud dosa-dosa besar yaitu ketika seorang
laki-laki mencaci-maki orang tua dari laki-laki lain walaupun mereka bukan orang
tua mereka sendiri dan itu termasuk dalam dosa-dosa besar karena anak dari orang
tua tersebut tidak merelakan dan sakit hati atas caci makian tersebut. Dengan
demikian hadits tersebut berisikan perintah untuk selalu berbuat baik kepada
orang tua baik orang tua kita sendiri maupun orang lain dan larangan untuk tidak
mencaci-maki mereka.
E. Hadits Kelima tentang Larangan Sumpah Palsu

: ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨ ُﮭ َﻤﺎ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
ِ ص َر
ِ َوﻋَﻦْ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﷲِ ا ْﺑ ِﻦ َﻋ ْﻤﺮوا ْﺑ ِﻦ ْاﻟ َﻌﺎ
( )رواه اﻟﺒﺨﺎرى.س
ُ اَ ْﻟ َﻜﺒَﺎﺋِ ُﺮ ْا ِﻻﺷ َْﺮا ُك ﺑِﺎ ِ َو ُﻋﻘُ ْﻮ
ُ  َو ْاﻟﯿَ ِﻤﯿْﻦُ ْاﻟ َﻐ ُﻤ ْﻮ,ﺲ
َ ق ْا
ِ ﻟﻮاﻟِ َﺪ ْﯾ ِﻦ َوﻗَ ْﺘ ُﻞ اﻟﻨﱠ ْﻔ
Mufrodat
Menyakiti hati
Membunuh jiwa/diri
Sumpah palsu

ق
ُ ُﻋﻘُ ْﻮ
ﺲ
ِ ﻗَ ْﺘ ُﻞ اﻟﻨﱠ ْﻔ
: س
ُ ْاﻟﯿَ ِﻤﯿْﻦُ ْاﻟ َﻐ ُﻤ ْﻮ
:
:

Terjemah:
Abdullah bin Amr bin Ash RA., meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau
bersabda: Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, menyakiti hati
kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah dusta (palsu). (HR. Bukhori).

42

Ibid., 601.
Imam Al-Nawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, Terj, Wawan Djunaedi S. Effandi
(Kampung Melayu Kecil: tp, 1994), 646.
43
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Kandungan Hadits
Dalam hadits ini ada dua tambahan dosa besar selain yang tersebut dalam
hadits pertama di atas, yaitu membunuh manusia dan sumpah palsu dengan
kesengajaan. Jika kita perhatikan perihal tersebut, maka kita akan mengetahui,
bahwa semuanya itu berkembang, mula-mula berbentuk pengabaian manusia akan
kewajibannya terhadap Tuhannya, kemudian terhadap orang yang paling dekat
yaitu kedua orang tua dan selanjutnya adalah pengabaian akan kewajibannya
terhadap saudara-saudaranya sesama muslim.
Hadits itu sendiri mengkombinasi antara pembunuhan maknawi (moral)
yaitu menyakiti hati orang tua dan pembunuhan maddiy (fisik) dan mengganggu
hak-hak orang lain, itu ke dalam hatinya.44
F. Hadits Keenam tentang Larangan Memutus Tali Silaturahmi

َ ﻻ: ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗﺎ َ َل
ُ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ اَنﱠ َر
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ُﺳ ْﻮ َل ﷲ
ِ َوﻋَﻦْ أَﺑِ ْﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ُﺟﺒَ ْﯿ ِﺮ ْﺑ ِﻦ ُﻣ ْﻄ َﻌ ٍﻢ َر
( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ. ﯾَ ْﻌﻨِ ْﻲ ﻗﺎ َ ِطﻊ َر ِﺣ ٍﻢ:ﺳ ْﻔﯿَﺎنُ ﻓِ ْﻲ ِر َواﯾَﺘِ ِﮫ
ُ  ﻗﺎ َ َل,ﯾَﺪْﺧ ُﻞ ا ْﻟ َﺠﻨﱠﺔَ ﻗﺎ َ ِط ٌﻊ
Mufrodat
memutus

: ﺎط ُﻊ
ِ َ ﯾُﻘ- ﻗَﺎطَ َﻊ

masuk

:

 ﯾَﺪْﺧ ُﻞ- د ََﺧ َﻞ

Terjemah
Abu Muhammad, Jubair bin Muth’am menceritakan bahwa Rasulullah
Saw. bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang memutus” Sufyan
mengatakan dalam sebuah riwayatnya bahwa yang dimaksud, yaitu
memutus kekeluargaan (HR. Bukhari dan Muslim).
Kandungan Hadits
Mengabaikan silaturrahmi dan menganggap enteng tentang masalah
pemutusan keluarganya itu dapat menyebabkan jauhnya orang tersebut dari surga,
sebab setiap keluarga itu mempunyai hak yang kelak di hari Kiamat akan dituntut

44

Imam Al-Nawawi, Syarah Riyadus Shalihin (Surabaya: Pembina Ilmu, 2005), 44.
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karena ulah seseorang, sehingga besar kemungkinan orang tersebut akan
kehabisan pahala dari amalnya yang selama itu dikerjakan ketika di dunia. Oleh
karena itu kiranya setiap muslim merasa takut akan akibat yang mengerikan itu
dan harus berusaha untuk menyingkirkan semua penghalang surga supaya bisa
terhindar dari hasil-hasil yang tidak baik.45
G. Hadits Ketujuh tentang Tujuh Dosa Besar yang Membinasakan

ﺴ ْﺒﻊ
 اِ ْﺟﺘَﻨِﺒُ ْﻮا اﻟ ﱠ: ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ َﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
ِ َوﻋَﻦْ اَﺑِﻰ ھ َُﺮ ْﯾ َﺮةَ َر
ِ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻋ
ﺴﻰ اﻟﱠﺘِ ْﻲ َﺣ ﱠﺮ َم
 اَﻟﺸ ْﱢﺮ ُك ﺑِﺎﷲِ َواﻟ ﱢ: ﺳ ْﻮ َل ﷲِ َو َﻣﺎ ھُﻦﱠ ؟ ﻗﺎ َ َل
ُ  ﯾَﺎ َر:  ﻗَﺎﻟ ْﻮا,ت
ِ ﺴ ْﺤ ُﺮ َوﻗَ ْﺘ ُﻞ اﻟﻨﱠ ْﻔ
ِ ا ْﻟ ُﻤ ْﻮﺑِﻘَﺎ
(ﺎل ْاﻟﯿَﺘِ ْﯿ ِﻢ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ
ِ  َوأَﻛ ُﻞ َﻣ, َوأَﻛ ُﻞ اﻟِ ّﺮﺑَﺎ,ﷲُ اِﻻﱠ ﺑِﺎا ْﻟ َﺤﻖﱢ
Mufrodat
Sihir

:

Membunuh

:

ﺴ ْﺤ ُﺮ
اﻟ ﱢ
ﻗَ ْﺘ ُﻞ

Melarikan diri :

اَﻟﺘﱠ َﻮﻟﱢﻲ

Menuduh

:

ُﻗَﺪْف

Terjemah
Abu Hurairah R.A. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda:
Tinggalkan tujuh dosa yang membinasakan, sahabat bertanya apa saja ya
Rasulullah? Jawab Nabi: syirik (menyekutukan) Allah, sihir, membunuh
jiwa orang yang tidak bersalah kecuali dengan hak, makan riba, makan
harta anak yatim, lari dari perang dan menuduh wanita mukminah yang
baik-baik dengan tuduhan berzina. (H.R. Bukhori Muslim).
Kandungan Hadits
Secara kejiwaan (psikis) anak yatim adalah generasi yang lemah, karena
ditinggalkan orang tuanya yang seharusnya menjadi tumpuan dan jika karena itu
diabaikan maka ke depan mereka akan menjadi manusia yang tidak terarah, bisabisa tak bermoral yang dampaknya akan membahayakan masyarakat. Oleh karena
itu Islam memerintahkan umatnya untuk menyelamatkan anak ini dengan cara
diasuh dengan baik, harta peninggalan orang tuanya diselamatkan untuk modal
45

Ibid., 47.
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setelah mereka dewasa, dan Islam mengutuk siapa saja yang menelantarkan
apalagi yang memakan harta mereka.46

46

Imam Al-Nawawi, Syarah Riyadus Shalihin (Surabaya: Pembina Ilmu, 2005), 160.
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BAB IV
ETOS KERJA
A. Hadits Pertama tentang Tangan di atas Lebih Baik daripada Tangan di
bawah

 وھﻮ ﻋﻠﻰ:  أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل.ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
 اﻟﯿﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﯿﺪ اﻟﺴﻔﻠﻰ )اﻟﯿﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ:  وذﻛﺮ اﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺘﻌﻔﻒ واﻟﻤﺴﺌﻠﺔ،اﻟﻤﻨﺒﺮ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ٤٧( واﻟﺴﻔﻠﻰ ھﻲ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ،ھﻲ اﻟﻤﻨﻔﻘﺔ
Mufrodat

اﻟﺘﻌﻔﻒ

: Menjaga diri dari suatu yang hina

اﻟﻤﻨﻔﻘﺔ

: Orang yang berinfak

اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

: Orang yang meminta

Terjemah
Hadits dari Ibnu Umar RA. bahwasanya Rosulullah Saw. sewaktu
berada di atas mimbar serta menyebutkan tentang shodaqoh,
menjaga kehormatan diri dan minta-minta bersabda: tangan di atas
itu lebih baik dari pada tangan di bawah. Tangan yang di atas
adalah orang yang berinfak dan tangan yang di bawah adalah
yang meminta. 48
Kandungan Hadits
Pada hadits ini terdapat anjuran untuk menjaga diri dan menghindari
sikap meminta-minta, meski seseorang harus merendahkan dirinya dalam mencari
rezeki dan menghadapi kesulitan. Kalau bukan karena buruknya meminta-minta
dalam pandangan syariat tentu mencari rezeki hingga tingkat seperti itu tidaklah
dianggap lebih utama daripada meminta-minta. Karena peminta merasa hina saat
47

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim Al-Naisibury, AlLu’lu’ wal Marjan (Beirut: Darul Fikri, 1993), 217.
48
Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim Al-Naisibury, AlLu’lu’ wal Marjan, Terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Semarang: al-Ridha, 1993), 594.
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meminta dan saat ditolak, begitu pula dengan pemberi jika akan memberi setiap
orang yang meminta, maka akan mengalami krisis harta yang dimilikinya.
Perintah dan larangannya:
1. Harta yang baik adalah harta yang dapat menjaga jiwa seseorang dari
meminta-minta serta harga dirinya.
2. Jangan pertaruhkan harga diri hanya karena harta.
3. Tangan di atas lebih baik (artinya memberi lebih baik daripada hanya
menerima).
B. Hadits Kedua tentang Pekerjaan yang Terbaik

ﻋﻦ رﻓﺎﻋﺔ اﺑﻦ راﻓﻊ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ان اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺳﺌﻞ اي اﻟﻜﺴﺐ
٤٩

(اطﯿﺐ؟ ﻗﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﯿﺪه وﻛﻞ ﺑﯿﻊ ﻣﺒﺮور )رواه اﻟﺒﺨﺎرى وﺻﺤﮫ اﻟﺤﺎﻛﻢ

Mufrodat

اﻟﻜﺴﺐ

: Pekerjaan

اطﯿﺐ

: Lebih baik

ﻣﺒﺮور

: Baik, bagus, tidak tercela

Terjemah
Dari Rifa’ah putra Rafi’ RA. berkata: “Bahwasanya Rasulullah ditanya
usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Jawab beliau: “Yaitu
kerjanya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli
yang baik”. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan dishohihkan
oleh Hakim”.50
Kandungan Hadits
Usaha yang paling halal adalah usaha yang dikerjakan dengan jerih payah
sendiri. Islam sangat menghargai usaha keras dari seseorang yang berusaha
mencari rezeki untuk dirinya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. Di
49

Al-Khafidz Ibnu Hajar al-Asqolany, Buluqhul Marom (Semarang: Toha Putra, 1993), 158.
Al-Khafidz Ibnu Hajar al-Asqolany, Buluqhul Marom (Semarang: Toha Putra, 1993), 160.

50
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antara usaha mencari rezeki tersebut adalah melakukan jual beli. Jual beli akan
menjadi berkah dan bermanfaat selama diikuti oleh sifat kejujuran dalam
menjalankan bisnisnya itu.
C. Hadits Ketiga tentang Pergi Mencari Kayu Lebih Baik daripada Memintaminta

 ﻻن ﯾﺤﻄﺐ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮه: ص م

ﻋﻨﮫ ﻗﺎلرﺳﻮل

ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻰ ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ

()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ٥١.ﺧﯿﺮﻣﻦ أن ﯾﺴﺌﻞ أﺣﺪا ﻓﯿﻌﻄﯿﮫ اوﯾﻤﻨﻌﮫ
Mufrodat

ﺣﺰﻣﺔ

: Kayu bakar

ظﮭﺮه

: Punggung

ﯾﺴﺌﻞ

: Meminta-minta

Terjemah
Hadits Abu Hurairoh RA. dia berkata: Rosulullah Saw. bersabda:
“Sekiranya salah satu di antara kamu pergi mencari kayu bakar
lalu diangkatnya seikat kayu itu di punggungnya maka itu lebih baik
baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang lalu diberi
atau ditolak”.
Kandungan Hadits
Perintah dan larangannya
1. Bekerja/ berusaha sendiri lebih baik dari hanya meminta-minta
2. Orang yang sehat jasmani dan rohani bisa disebut kufur kepada Allah
Swt., jika ia hanya meminta-minta, karena dia tidak mensyukuri
pemberian Allah, yaitu jasmani dan rohani yang sehat. Dalam arti lain
yaitu tidak memfungsikan diri sebagaimana semestinya.

51

Muhammad Abdul Fuad “Abdul Baqi, Al-Lu’Lui Wal Marjan, Terj. Muslich, Juz 1
(Semarang: Al-Ridha, 1993), 600-601.
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D. Hadits Keempat tentang Nabi Daud AS. Bekerja Mencari Nafkah Sendiri

 ﻣﺎ اﻛﻞ اﺣﺪ: وﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﻜﺮب رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 وان ﻧﺒﻲ ﷲ داود ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻛﺎن ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ،طﻌﺎﻣﺎ ﻗﻂ ﺧﯿﺮا ﻣﻦ ان ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﺪه
(ﯾﺪه )رواه اﻟﺒﺨﺎري
Mufrodat

ﺧﯿﺮا

: Lebih baik 52

ﯾﺄﻛﻞ

: Makan (menikmati)

ﻋﻤﻞ ﯾﺪﯾﮫ

: Hasil usaha sendiri

Terjemah
Dari Miqdam bin Ma’dikarib RA. dari Nabi Saw. ia berkata: Tidaklah
seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha
sendiri, sedang Nabi Daud AS. juga makan dari hasil usahanya sendiri
(H.R.. Bukhari)53
Kandungan Hadits
Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya ketetapan bagi manusia
dalam usaha (upaya) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rosulullah Saw. lebih
menyukai orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan usaha
yang halal, dari tangannya sendiri (jerih payah sendiri).
Hadits di atas berisi perintah kepada manusia agar bekerja dengan segenap
kemampuan yang dimiliki, dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang
lemah dan berputus asa dalam mengerjakan sesuatu. Jadi manusia harus
senantiasa ikhtiar dan tawakkal pada Allah Swt.
Namun bukan berarti jika manusia sudah berusaha dengan kemampuannya
sendiri, maka dia dapat bertindak sekehendak hati. Misalnya berjual beli dengan
cara riba. Itulah maksud dari hadits riwayat Al-Bazzar tersebut, bahwa manusia
hendaknya melakukan jual beli dengan cara yang bersih/ baik (jujur).

52
53

Al-Hasan, Terjemahan Bulughul Marom (Semarang: Diponegoro, 2002), 34.
Husaini A. Majid Hasyim, Riyadhush Sholihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 348.
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Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa usaha yang paling tinggi dari itu
adalah suatu usaha harta (harta rampasan) dari orang kafir dengan jalan jihad.
Harta rampasan itu adalah usaha yang paling mulia karena di dalamnya
terkandung tujuan untuk meninggikan Agama Allah.54
E. Hadits Kelima tentang Larangan Meminta Jabatan

 ﻗﺎل ﻟﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ: وﻋﻦ اﺑﻰ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل
 ﻓﺎﻧﻚ ان اﻋﻄﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﻨﺖ، ﯾﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة ﻻ ﺗﺴﺄل اﻻﻣﺎرة: وﺳﻠﻢ
 واذا ﺣﻠﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ ﻓﺮأﯾﺖ ﻏﯿﺮھﺎ ﺧﯿﺮا ﻣﻨﮭﺎ، وان اﻋﻄﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻛﻠﺖ اﻟﯿﮭﺎ،ﻋﻠﯿﮭﺎ
٥٥

.() ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.ﻓﺄت اﻟﺬى ھﻮ ﺧﯿﺮ وﻛﻔﺮ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻚ

Mufrodat

ﺗﺴﺄل

: kamu meminta

اﻻﻣﺎرة

: jabatan

اﻋﻄﯿﺘﮭﺎ

: diserahkan

اﻋﻨﺘﮫ

: kamu dibantu

وﻛﻠﺖ

: menanggung beban

ﺣﻠﻔﺖ

: kamu bersumpah

ﯾﻤﯿﻦ

: sumpah

رأﯾﺖ

: kamu menemukan.56

Terjemah
Dari Abi Said (Abdurrahman) bin Samurah RA. ia berkata: Rosulullah Saw.
berkata kepadaku: “Hai Abdurrahman kamu jangan meminta jabatan
karena kalau jabatan itu diserahkan kepadamu tanpa meminta, kamu akan
dibantu (oleh Allah) dalam pelaksanaannya, tetapi jika kamu
mendapatkannya dengan jalan meminta, maka kamu akan menanggung
beban berat. Dan apabila engkau telah bersumpah (untuk
54

Ibid., 35.
Husaini A. Majid Hasyim, Riyadhush Sholihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 23.
56
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif,1997), 588.
55
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melakukan/meninggalkan sesuatu) kemudian ternyata ada pilihan lain yang
lebih baik daripada melaksanakan sumpah tersebut, maka lakukanlah yang
lebih baik itu tetapi bayarlah denda (kafarat) untuk sumpahmu (HR.
Bukhari dan Muslim).
Kandungan Hadits
Hadits ini menjelaskan betapa besarnya perhatian Nabi Saw. terhadap
masalah kepemimpinan. Dalam hal ini adalah tentang “jabatan” yang merupakan
hal menarik sepanjang peradaban manusia. Seringkali manusia menggunakan
cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkan sesuatu yang disebut “jabatan”.
Sabda Nabi Saw. dalam hadits ini, adalah berupa pesan pada Abdurrahman
bahwa Allah akan membantu untuk mendapatkan jabatan itu tanpa meminta.57
Karena bila jabatan itu diperoleh tanpa meminta, berarti orang tersebut telah
dikehendaki oleh umat. Kehendak umat tersebut tentunya karena umat
menganggap bahwa orang tersebut memang pantas untuk jabatan tersebut.
Lain halnya bila jabatan diperoleh karena meminta, tentunya orang tersebut
harus memanggul beban atas jabatan yang diinginkannya. Dan biasanya orang
yang berambisi memimpin, mereka memiliki tujuan-tujuan yang tidak ikhlas.
Sehingga Allah akan menjauh darinya.58

57
58

Husaini A. Majid Hasyim, Riyadhush Sholihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 24.
Ibid., 27.
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BAB V
TOLERANSI BERAGAMA

A. Hadits Pertama tentang Menghormati Lewatnya Jenazah Yahudi

 ﻣﺮت ﺑﻨﺎ ﺟﻨﺎزة ﻓﻘﺎم ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻗﺎل
)رواه.  إذا راﯾﺘﻢ اﻟﺠﻨﺎزة ﻓﻘﻮﻣﻮا:  ﻗﺎل:  ﻓﻘﻠﻨﺎ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ اﻧﮭﺎ ﺟﻨﺎزة ﯾﮭﻮدي: و ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮫ
(ﻣﺴﻠﻢ
Mufrodat

 ﻣﺮ ﺑﻨﺎ: melewati kami
ﻗﻤﻨﺎ

: maka kami turut berdiri

 إذا راﯾﺘﻢ: apabila kalian melihat
 ﻓﻘﻮﻣﻮا: maka berdirilah 59
Terjemah
Dari Jabir bin Abdullah RA. dia berkata: “Satu jenazah melewati kami,
maka Nabi Saw. berdiri karenanya, dan kami pun ikut berdiri karenanya,
lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya itu adalah jenazah
orang Yahudi!’ Beliau Saw. bersabda “Apabila kalian melihat jenazah
maka berdirilah!”60
Kandungan Hadits
Adapun maksud hadits menyuruh orang untuk berdiri ketika melihat jenazah
orang Yahudi:
1. Sebagai penghormatan dan sikap toleransi antar umat beragama meski mereka
non muslim.
2. Sebagai peringatan bahwa kematian itu menakutkan.

59

Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 400.
Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari
(Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 216.
60
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3. Hendaknya seseorang tidak terus-menerus berada dalam kelalaian setelah
melihat kematian.
4. Agar kita tidak meremehkan dan menganggap kematian adalah hal yang
maklum.
5. Sebagai penghormatan kepada malaikat Allah yang telah melaksanakan
tugasnya.
6. Untuk meningkatkan keimanan manusia terhadap Dzat yang menguasai alam
beserta isinya, bahwa kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara tidak
akan kekal adanya.61
B. Hadits Kedua tentang Perintah Silaturahmi terhadap Ibu walaupun
Musyrik

 ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻲ اﻣﻲ و ھﻲ: ﻋﻦ ھﺸﺎم ﻋﻦ اﺑﯿﮫ ﻋﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﻲ ﺑﻜﺮرﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ
:ﻣﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﻋﮭﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﺎ ﺳﺘﻔﺘﯿﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﻠﺖ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ. ﺻﻠﻰ أﻣﻚ, أﻓﺄﺻﻞ أﻣﻲ ؟ ﻧﻌﻢ. ان اﻣﻲ ﺟﺎءت وھﻲ راﻏﯿﺔ
Mufrodat

 ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﻰ: ibuku datang kepadaku
ﻣﺸﺮﻛﺔ

: musyrik

ﻓﺎ ﺳﺘﻔﺘﯿﺖ

: meminta fatwa

راﻏﯿﺔ

: penuh harapan

ﺻﻠﻰ أﻣﻚ

: jalinlah hubungan dengan ibumu 62

Terjemah
Dari Hisyam, dari bapaknya dari Asma’ binti Abu Bakar RA. dia berkata,
“Ibuku datang kepadaku dan pada saat itu dia masih musyrik, pada masa
Rasulullah Saw. aku meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. dengan
mengatakan sesungguhnya ibuku datang dan dia penuh harapan. Apa aku

61
62

Ibid., 219-223.
Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 501.
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harus menjalin hubungan dengan ibuku?” beliau bersabda, benar, jalinlah
hubungan dengan ibumu.” 63
Kandungan Hadits
1. Al-Khaththabi berkata,”Bahwa hubungan rahim dengan orang kafir dapat
dijalin dengan harta dan sepertinya”.
2. Berlaku sopan dengan nonmuslim pada kehidupan bermasyarakat.
3. Kewajiban memberi nafkah kepada bapak dan ibu yang kafir meskipun
anaknya seorang muslim.
4. Sikap berhati-hati dalam masalah agama.64
C. Hadits Ketiga tentang Bersinnya Orang Yahudi

 ﻛﺎن اﻟﯿﮭﻮد ﯾﺘﻌﺎطﺴﻮن ﻋﻨﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ: وﻋﻦ اﺑﻲ ﻣﻮﺳﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل
) رواه اﺑﻮ داود. ﯾﮭﺪﯾﻜﻢ ﷲ ﯾﺼﻠﺢ ﺑﺎ ﻟﻜﻢ: ﻓﯿﻘﻮل: ﯾﺮﺣﻤﻜﻢ ﷲ: وﺳﻠﻢ ﯾﺮﺟﻮن ان ﯾﻘﻮل ﻟﮭﻢ
( ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ:وﺗﺮﻣﺬي ﻗﺎل
Mufrodat

ﯾﺘﻌﺎطﺴﻮن

: bersin

ﯾﺮﺟﻮن

: mengharap

ﯾﮭﺪﯾﻜﻢ ﷲ

: mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kalian

ﯾﺼﻠﺢ

: memperbaiki 65

Terjemah
Dari Abi Musa RA. ia berkata: Orang-orang Yahudi bersin di sisi Nabi
Muhammad Saw. dengan mengharapkan agar didoakan Nabi dengan
ucapan yarhamukallah, tetapi ternyata Nabi hanya mengucapkan
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Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhari
(Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 443.
64
Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhari, Juz
14 (Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 449.
65
Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 409.
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yahdikumullah wayushlihu baalakum (mudah-mudahan Allah memberi
petunjuk pada kalian dan memperbaiki keadaanmu.66
Kandungan Hadits
Boleh mendoakan orang kafir, kalau isi doa itu mendoakan agar orang
tersebut memperoleh hidayah dari Allah Swt. serta dibersihkan jiwanya atau yang
semakna dengan itu.

67

Sehingga dengan doa tersebut diharapkan suatu saat orang

nonmuslim tersebut diberi hidayah oleh Alloh Swt. dengan kesadaran sendiri
menerima kebenaran Islam dan berpindah dari keyakinannya yang salah kemudian
masuk agama Islam.
D. Hadits Keempat tentang Masuknya Islam Pembantu Rosululloh Saw.
yang Beragama Yahudi

 ﻛﺎن ﻏﻼم ﯾﮭﻮدي ﯾﺨﺪم اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻤﺮض:و ﻋﻦ اﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل
. اﺳﻠﻢ ﻓﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﺑﯿﮫ وھﻮ ﻋﻨﺪه:ﻓﺎﺗﺎه اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﻌﻮده ﻓﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪ رأﺳﮫ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ
اﻟﺬي اﻧﻘﺬه ﻣﻦ

 ﻓﺎﺳﻠﻢ ﻓﺨﺮج اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وھﻮ ﯾﻘﻮل اﻟﺤﻤﺪ.ﻓﻘﺎل اطﻊ اﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ
() رواه اﻟﺒﺨﺎري.اﻟﻨﺎر

Mufrodat

ﯾﺨﺪم

: melayani

 ﯾﻌﻮده: menjenguknya
ﻓﻘﻌﺪ

: kemudian duduk

اطﻊ

: taatlah

اﻧﻘﺬه

: menyelamatkan68

Terjemah
Anas RA. meriwayatkan, katanya bahwa seorang anak (ghulam) Yahudi
menjadi pelayan rumah tangga Rasulullah Saw. sedang sakit, lalu
66

Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadush Shalihin 3 (Surabaya: Bina Ilmu Offset,
2005), 302.
67
Ibid., 209-210.
68
Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 203.
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Rasulullah Saw. menjenguknya kemudian duduk di dekat kepalanya,
seraya menawarkan Islam kepadanya: “Masuklah kamu ke dalam agama
Islam”. Anak tersebut kemudian melihat kepada ayahnya yang sedang
duduk di dekatnya. lalu si ayah mengatakan: Turutilah Abul Qosim
(Muhammad). Ia kemudian masuk Islam, kemudian Nabi keluar sambil
mengatakan: Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan anak itu dari api
neraka” (H.R Bukhari) 69
Kandungan Hadits
1. Tampak sekali kegunaan dan manfaat mengunjungi orang sakit yaitu dapat
menyadarkan kembali akan ingatannya kepada Allah Swt. dan itu merupakan
obat yang dapat meringankan rasa sakit dan nyeri.
2. Menjenguk orang sakit dapat pula dipergunakan kesempatan untuk
menanamkan rasa iman, dengan keimanan ini si sakit dapat menemukan jalan
yang benar, dan berguna untuk kebahagiaannya di akhirat kelak.

E. Hadits Kelima tentang Larangan Membunuh Wanita, Anak kecil dan
Buruh Waktu Perang

اﻧﮫ ﺧﺮج ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ ﻏﺰوة ﻏﺰاھﺎ ﻓﻤﺮ رﺑﺎح واﺻﺤﺎب رﺳﻮل
 ﻓﻮﻗﻒ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺛﻢ,ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﺮأة ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ
 ﻓﻼ, اﻟﺤﻖ ﺑﺨﺎﻟﺪﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ, ﻓﻘﺎل ﻷﺣﺪھﻢ. ﺛﻢ ﻧﻈﺮ ﻓﻰ وﺟﻮه اﻟﻘﻮم, ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه ﻟﺘﻘﺎﺗﻞ:ﻗﺎل
ﯾﻘﺘﻠﻦ ذرﯾﺔ وﻻﻋﺴﯿﻔﺎ وﻻ اﻣﺮأة

Mufrodat
Peperangan
Memerangi
Membunuh
Anak-anak kecil
Buruh
Wanita

69

:
:
:
:
:
:

ﻏﺰوة
ﻟﺘﻘﺎﺗﻞ
ﯾﻘﺘﻞ
ذرﯾﺔ
ﻋﺴﯿﻔﺎ
اﻣﺮأة

Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadush Shalihin 3 (Surabaya: Bina Ilmu Offset,
2005), 226.
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Terjemah
Sesungguhnya Rabbah pernah keluar bersama Nabi Muhammad Saw.
dalam suatu peperangan yang dilakukannya, maka lewatlah Rabbah
bersama para sahabat Rosulullah Saw. pada seorang wanita yang mati
terbunuh. Maka Rosulullah pun menelitinya, kemudian berkata:
“Tiadalah mungkin wanita ini akan memerangi”. Kemudian beliau
memandangi wajah orang banyak, lalu berkata kepada salah seorang dari
mereka, “Susullah Kholid bin Al-Walid, jangan sekali ia membunuh anakanak kecil atau buruh atau wanita”
Kandungan Hadits
Di dalam hadits Rabbah bin Robiah tersebut disebutkan larangan
membunuh buruh musyrik. Dalam hadits tersebut menimbulkan silang pendapat
tentang alasan mereka yang membolehkan pembunuhan. Bagi Fuqoha’ yang
menganggap alasan tersebut adalah kufur, maka mereka tidak mengecualikan
seorangpun dari orang-orang musyrik. Sedangkan dalam hal mengenai larangan
menyiksa, maka telah diriwayatkan dengan shohih. Dan segolongan Fuqoha’
memakruhkan pembakaran mereka dengan api dan pelemparan mereka ke
dalamnya. Ini adalah pendapat Umar RA. dan diriwayatkan pula dari Imam Malik.
Kemudian segolongan fuqoha’ lainnya mengatakan, jika musuh mendahului
tindakan (membakar, maka dibolehkan pula membakar) tapi jika musuh tidak
melakukan demikian, maka tidak boleh juga melakukan demikian. 70
Silang pendapat tersebut disebabkan oleh adanya pertentangan antara
umum dan khusus. Ketentuan umum berdasar QS. al-Taubah, 9: 5.

ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﺪﺗﻤﻮھﻢ

70

Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid II, 150-152.
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Artinya
......Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai
mereka....
Sedangkan ketentuan khusus adalah

 وﻻ, ان ﻗﺪرﺗﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮه:ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻓﻰ رﺟﻞ
 ﻓﺎﻧﮫ ﻻﯾﻌﺬب ﺑﺎﻟﻨﺎر اﻻ رب اﻟﻨﺎر,ﺗﺤﺮﻗﻮه ﺑﺎﻟﻨﺎر
Artinya:
Sesungguhnya Rosulullah Saw. bersabda tentang lelaki, “Jika engkau
dapat menangkapnya, maka bunuhlah dia dan janganlah engkau
membakar dia dengan api, karena sesungguhnya tidak boleh menyiksa
dengan api kecuali Tuhan yang menguasai api”
F. Hadits Keenam tentang Larangan Menyakiti Kafir Dzimmi

ﻣﻦ أذى ذﻣﯿﺎ ﻓﻘﺪ أذاﻧﻲ وﻣﻦ أذاﻧﻲ ﻓﻘﺪ أذى ﷲ-١
 او أﺧﺪ ﻣﻨﮫ ﺷﯿﺌﺎ ﺑﻐﯿﺮ طﯿﺐ, او ﻛﻠﻔﮫ ﻓﻮق طﺎﻗﺘﮫ,ﻣﻦ ظﻠﻢ ﻣﻌﺎھﺪا اواﻧﺘﻘﺼﮫ ﺣﻘﺎ-٢
 ﻓﺎﻧﺎ ﺣﺠﯿﺠﮫ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ,ﻧﻔﺲ ﻣﻨﮫ
Mufrodat
Menyakiti
Mengurangi
Membebani
Mengambil
Terjemah

:
:
:
:

أذى
اﺗﻨﻘﺺ
ﻛﻠّﻒ
أﺧﺬ

1. Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi berarti telah menyakiti aku dan
barang siapa menyakitiku maka berarti ia telah menyakiti Allah.71
2. Barangsiapa mendzolimi orang yang terlindungi, mengurangi haknya,
membebani suatu beban di atas kesanggupannya/mengambil sesuatu darinya
tanpa kerelaannya, aku akan menghadapinya di hari Kiamat.72

71
72

H.R. Tabrani, dalam Al-Ausath.
H.R. Abu Dawud.
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Kandungan Hadits
Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ahlu dzimmah (perlindungan jaminan
keamanan), mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya dan jama’atul
muslimin, untuk hidup dalam naungan Islam secara aman dan damai. Mereka
mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya kaum muslimin kecuali
yang berkaitan dengan masalah agama dan aqidah. Tentang hal ini mereka
diberikan kebebasan.73

73

Yusuf Qordhowi, Halal Haram dalam Islam (Solo: Era Intermedia, 2000), 475-476.
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BAB VI
TINGKAH LAKU TERPUJI
A. Hadits Pertama tentang Menghormati Tetangga dan Tamu

َ ُﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻗ: ﺎل
َ َﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ ِ َﻣ ْﻦ َﻛﺎنَ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑﺎ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠ ﱠ َﻢ
ِ ﻋ َْﻦ أَﺑِ ْﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ َر
 َو َﻣ ْﻦ َﻛﺎنَ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِﺎ ِ َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم.ﺎر ِه
َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم
َﺿ ْﯿﻔَﮫُ َو َﻣ ْﻦ َﻛﺎن
َ اﻵﺧ ِﺮﻓَ ْﻠﯿُ ْﻜ ِﺮ ْم
ِ
ِ
ِ اﻵﺧ ِﺮ ﻓَ ْﻠﯿُﺤْ ِﺴ ْﻦ إِﻟَﻰ َﺟ
ْ اﻵﺧ ِﺮﻓَ ْﻠﯿَﻘُﻞْ ﺧَ ْﯿﺮًا أَوْ ﻟِﯿَﺼ ُﻤ
(ﺖ )اﺧﺮﺟﮫ اﻟﺸﯿﺨﺎن واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ
ِ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑﺎِ ِ َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم
Mufrodat
Beriman

:

Maka berbuat baiklah

:

Diam

:

ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ
ﻓَ ْﻠﯿُﺤْ ِﺴ ْﻦ
ْ ﻟِﯿَﺼ ُﻤ
ﺖ

Terjemah
“Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda:
“Barang siapa beriman kepada Alloh dan Hari Akhir, maka janganlah ia
menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Alloh dan Hari
Akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman
kepada Alloh dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau
hendaklah diam”.74
Kandungan Hadits
Pengarahan Nabi ini merupakan suatu hal besar yang wajib dipelihara oleh
setiap muslim, karena hal-hal yang disabdakan ini sebagaimana tanda benarnya
iman sekaligus diikuti janji Alloh dan ancamannya.
Pertama, setiap muslim harus berupaya tidak mengganggu tetangganya
dengan jalan apapun, bahkan sebaliknya ia harus menjaga tetangganya tersebut,
ikut membantu problema, meringankan penderitaannya, dan ikut bergembira
ketika seorang tetangga sedang berbahagia karena mendapatkan anugerah dari
Alloh Swt.
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Kedua, setiap muslim harus menghormati tamunya dalam batas-batas
sewajarnya tanpa ada unsur kesombongan dan berlebih-lebihan, tidak bakhil dan
foya-foya.
Ketiga, setiap muslim harus menjaga lidahnya tidak berbicara kecuali yang
baik dan bermanfaat. Kalau ia harus berkata kasar maka hendaklah dicegah
dengan diam karena diamnya tersebut membawa kepada keselamatan daripada
berbicara yang tidak baik.75
B. Hadits Kedua tentang Para Penghuni Rumah Surga

ﺖ ﻓِﻰ
َ ُﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ  اَﻧَﺎ َز ِﻋ ْﯿ ٌﻢ ﺑِﺒَ ْﯿ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠ ﱠ َﻢ
ِ َوﻋ َْﻦ أَﺑِ ْﻰ ھﺮﯾﺮة َر
ب َواِ ْن
َ ﺖ ﻓِﻰ َو َﺳ ِﻂ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﺗ ََﺮكَ ْاﻟ َﻜ ِﺬ
ِ ْﺾ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﺗ ََﺮكَ ْاﻟ َﻤ َﺮا ِء َواِ ْن َﻛﺎنَ ُﻣ َﺤﻘﱢﺔ َوﺑِﺒَ ْﯿ
ِ َرﯾ
.( رواه اﺑﻮ داود،ﺖ ﻓِﻰ أَ ْﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ َﺴﻦَ ُﺧﻠﻘَﮫُ ) َﺣ ِﺪﯾْﺚ ﺻﺤﯿﺢ
ِ ﺎرﺟًﺎ َوﺑِﺒَ ْﯿ
ِ َﻛﺎنَ َﻣ
Mufrodat
Menjamin

:

Surga bagian bawah

:

Benar
Bohong

:
:

Debat

:

زَ ِﻋ ْﯿ ٌﻢ
ْﺾ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ
ِ َرﯾ
َﺣﻘًّﺎ
ب
َ ْاﻟ َﻜ ِﺬ
ْاﻟ َﻤ َﺮا ِء

Terjemah
“Dari Abi Umamah Al-Bahili RA. ia berkata, Rosululloh Saw. bersabda:
“Aku menjamin sebuah rumah di kebun surga bagi orang yang
meninggalkan perdebatan (yang berlebihan) meskipun ia di pihak yang
benar, dan menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang
yang tidak berdusta, meskipun bergurau dan sebuah rumah lagi di surga
tingkat yang tertinggi bagi orang yang memperbagus budi pekertinya.”
(Hadits shahih, diriwayatkan Abu Daud ).76
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Kandungan Hadits
Ada tiga bintang kehormatan yang akan dianugerahkan kepada tiga
golongan manusia yang berbeda tingkatan dan kualitas amalnya, yaitu:
Pertama, rumah di taman surga bagi golongan orang yang tidak suka melakukan
perdebatan secara berlebihan meskipun ia di pihak yang benar.
Kedua, rumah di tengah-tengah surga bagi golongan orang yang meninggalkan
dusta.
Ketiga, sebuah rumah di surga tingkat tertinggi bagi golongan orang yang baik
budi pekertinya.77
C. Hadits Ketiga tentang Arti Penting Kejujuran

ٌ َﺣ ِﺪﯾ
ق ﯾَ ْﮭ ِﺪى
َ  إِ ﱠن اﻟﺼﱢ ْﺪ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ  ﻋ َِﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ،ُﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫ
ِ ْﺚ َﻋﺒْﺪ ﷲِ ﺑ ِْﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮْ ٍد َر
ُ  َوإِ ﱠن اﻟ ﱠﺮﺟ َُﻞ ﻟَﯿَﺼ ُﺪ،إِﻟَﻰ ْاﻟﺒِﺮﱢ َوإِ ﱠن ْاﻟﺒِ ﱠﺮ ﯾَ ْﮭ ِﺪى إِﻟَﻰ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ
ب
َ  َوإِ ﱠن ْاﻟ َﻜ ِﺬ.َﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﷲِ ﺻ ِﺪ ْﯾﻘًﺎ
َ ق َﺣﺘﱠﻰ ﯾُ ْﻜﺘ
 َوإِ ﱠن اﻟ ﱠﺮﺟ َُﻞ ﻟَﯿَ ْﻜﺬب ﺣﺘﻰ ﯾﻜﺘﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﷲِ َﻛ ﱠﺬاﺑًﺎ.ﺎر
ِ  َوإِ ﱠن ْاﻟﻔُﺠُﻮْ َر ﯾَ ْﮭ ِﺪى إِﻟَﻰ ْاﻟﻨﱠ،ﯾَ ْﮭ ِﺪى إِﻟَﻰ ْاﻟﻔﺠُﻮْ َر
( )رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
Mufrodat
Jujur

:

Kebaikan

:

Curang

:

ق
َ اﻟﺼﱢ ْﺪ
ْاﻟﺒِ ﱠﺮ
ْاﻟﻔُﺠُﻮْ َر

Terjemah
“Hadits Abdillah bin Mas’ud RA. dari Nabi Saw. di mana beliau
bersabda:“Sesungguhnya benar (jujur) itu menuntun kepada kebaikan,
dan kebaikan itu menuntun ke surga. Dan seseorang itu selalu berlaku
benar sehingga ia dicatat di sisi Alloh sebagai orang yang sangat jujur.
Dan sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kecurangan, dan
kecurangan itu menuntun ke neraka, dan seseorang itu selalu berdusta
sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta”.78
Kandungan Hadits
Kata ash-Shiddiq (benar) itu dipakai dalam enam arti, yaitu benar dalam
perkataan, benar dalam niat, dan kehendak, benar dalam cita-cita, benar dalam
77
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menepati cita-cita, benar dalam perbuatan, dan benar dalam perwujudan
kedudukan-kedudukan agama semuanya.79
D. Hadits Keempat tentang Motivasi yang Kuat untuk Membayar Hutang
80

ﻣﻦ اﺧﺬ اﻣﻮال: ﻋﻦ اﺑﻰ ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل

اﻟﻨﺎس ﯾﺮﯾﺪ اداءھﺎ ادى ﷲ ﻋﻨﮫ وﻣﻦ اﺧﺬھﺎ ﯾﺮﯾﺪ اﺗﻼﻓﮭﺎ اﺗﻠﻔﮫ ﷲ )رواه اﻟﺒﺨﺎرى
(واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ وﻏﯿﺮھﻤﺎ
Mufrodat
:

أﺧﺬ

Mengembalikan

:

ادى

Merusak

:

ا ﺗﻠﻒ

Mengambil untuk diusahakan
(meminjam modal)

81

Terjemah
"Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Barang
siapa mengambil harta manusia dan ingin membayarnya maka
Allah akan (menolong) untuk membayarnya, dan barangsiapa
mengambilnya dan ingin membinasakannya maka Alloh akan
(menolong) untuk membinasakannya.(H.R. Bukhori, Ibnu Majah
dan lainnya). 82
Kandungan Hadits
Ibnu Al-Manayyar berkata "Judul bab ini memberi asumsi bahwa
pembahasan sebelumnya terkait dengan pengetahuan akan kemampuan
untuk melunasi utang". Dia melanjutkan, "Sebab apabila seseorang
mengetahui dirinya tak mampu berarti dia telah mengambil barang orang
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lain tanpa ingin melunasinya, kecuali hanya sekedar harapan untuk
melunasinya dan harapan berbeda dengan kehendak/ keinginan."
Ibnu Hajar berkata bahwa pernyataan ini perlu diteliti kembali, karena
apabila seseorang berniat untuk membayar dengan apa yang dianugerahkan
Allah kepadanya, maka hadits tersebut menyatakan bahwa Allah akan
menolongnya untuk membayar utangnya baik dibukakan rezki kepadanya di
dunia atau dia menanggungnya di akhirat. Maka tidak ada ketentuan yang
terkait dengan kemampuan pada hadits itu. Apabila pernyataan diterima,
maka di sana terdapat tingkatan ketiga, yaitu orang yang tidak tahu apakah
dia akan mampu membayar atau tidak.
Secara dhahir hadits ini menunjukkan ketidakmungkinan seseorang
meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya tanpa ada unsur kesengajaan,
mungkin karena kondisi yang sulit atau meninggal dunia secara tiba-tiba
dan memiliki harta yang disimpan serta berniat untuk melunasi hutangnya,
tetapi dia tidak sempat melunasi saat masih di dunia. Secara lahiriyah tidak
ada tanggungan lagi di akhirat ketika kebaikan seseorang diambil untuk
melunasi hutangnya. Bahkan Allah akan menanggung pembayaran itu
kepada pemilik piutang, seperti diindikasikan hadits pada bab di atas,
meskipun Ibnu Abdusalam menyelisihi permasalahan ini.

(اﺗﻠﻔ ﮫ ﷲAlloh akan membinasakannya). Secara dzahir kebinasaan itu
terjadi di dunia, yaitu pada rizki dan dirinya sendiri. Ini merupakan salah
satu tanda kenabian berdasarkan apa yang dialami oleh mereka yang
melakukan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud kebinasaan
dalam hadits tersebut adalah adzab akhirat.
Ibnu Baththal berkata. "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk tidak
mengambil harta manusia, dan motivasi untuk membayar . hutang dengan
cara yang baik. 83
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E. Hadits Kelima tentang Memanfaatkan Malam-malam Lailatul qodar

ﻛﺎن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اذا دﺧﻞ: وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ
( اﻟﻌﺸﺮ اﺣﯿﺎ اﻟﻠﯿﻞ واﯾﻘﻆ اھﻠﮫ وﺷﺪ اﻟﻤﺌﺰر )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ84
Mufradat

اﻟﻌﺸﺮ

: Sepuluh hari

أﺣﯿﺎ اﻟﻠﯿﻞ

: Menghidupkan malam

وأﯾﻘﻆ

: Membangunkan

وﺷﺪ اﻟﻤﺌﺰر

: Mengikat kainnya

Terjemah
Aisyah RA. meriwayatkan, katanya adalah Rasulullah Saw. apabila
sepuluh dari (terakhir Ramadhan) telah masuk, beliau
menghidupkan malam itu dan membangunkan istrinya serta mengikat
kainnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Kandungan Hadits
Sepuluh terakhir bulan Ramadhan itu adalah malam-malam turunnya
Lailatul

Qadar,

yaitu

suatu

karunia

besar

Allah

yang

akan diberikan kepada hamba-Nya antara lain berupa pengampunan dosa
secara totalitas, sejak manusia mulai berdosa dari dosa paling kecil sampai
yang paling besar. Untuk itu, Rasulullah Saw. menghidupkan malam
tersebut dengan membaca al-Qur'an dan berdzikrullah. Ini, tidak saja
dilakukan Rasulullah Saw. sendirian, tetapi beliau mengajak juga istri dan
keluarganya agar mereka bersama memperoleh karunia besar itu. Demikian
besarnya perhatian Rasulullah Saw. terhadap keluarganya itu, jangan hanya
diri sendiri yang enak, sementara keluarganya terutama istrinya tidak. 85
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F. Hadits Keenam tentang Sebaik-baiknya Muslim adalah yang Paling Bagus
Akhlaqnya

ﺴﻨ ُﻜ ْﻢ
ُ ﻋَﻦْ َﻋ ْﺒﺪ ﷲِ ْﺑ ِﻦ َﻋ ْﻤﺮو أنّ َر
َ ﺎر ُﻛ ْﻢ أَ ْﺣ
َ َ إِنﱠ ِﺧﯿ: ﺳﻠﱠ َﻢ ﻛﺎَنَ ﯾَﻘ ْﻮ ُل
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْﻮ َل ﷲ
( )رواه اﻟﺒﺨﺎرى.ﺴﻨﻜ ْﻢ ﺧﻠُﻘًﺎ
َ  إِنﱠ ِﻣﻦْ ﺧﯿ ِﺮ ﻛ ْﻢ أَ ْﺣ: أَ ْﺧﻼَﻗًﺎ َوﻓِﻰ ِر َواﯾَ ٍﺔ
Mufrodat
Sebaik-baik kalian :
yang paling baik:
perilaku:

ﺎر ُﻛ ْﻢ
َ َِﺧﯿ
ﺴﻨ ُﻜ ْﻢ
َ أ ْﺣ
أ ْﺧ َﻼﻗًﺎ

Terjemah
Dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rosulullah Saw. pernah berkata
“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perilakunya.
Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: Sesungguhnya di antara kalian
yang terbaik adalah yang paling baik perilakunya. (H.R Bukhari).
Kandungan Hadits
Di dalam hadits ini Rasulullah menerangkan bahwa sebaik-baik orang
muslim adalah yang akhlaknya baik dan sifatnya mulia. Tapi jika sebaliknya,
maka merekalah orang-orang yang keji. Meskipun mereka sholat berpuasa
maupun haji, tetapi perbuatan mereka hanya didasari rasa pakewuh saja, dan haji
mereka karena riya’. Jika semua itu mereka lakukan dengan ikhlas tentunya tidak
akan menumbuhkan sifat riya’, tapi perilaku yang mulia.86
G. Hadits Ketujuh tentang Keutamaan Penyeru Kebaikan dan Tercelanya
Penyeru Kejelekan

ﻟﻰ ُھﺪًى
ُ  ﻗَﺎ َل َر: ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗَﺎ َل
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْﻮ َل ﷲ
ِ ﻋَﻦْ اَﺑِﻰ ُھ َﺮ ْﯾ َﺮةَ َر
َ ِ َﻣﻦْ َدﻋَﺎ إ: ﺳﻠﱠ َﻢ
ﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﻣﻦْ َدﻋَﺎ إِﻟَﻰ ﺿﻼَﻟَ ٍﺔ
َ ﺺ َذﻟِﻚَ ِﻣﻦْ أَ ُﻣ ْﻮ ِر ِھ ْﻢ
ُ َُﻛﺎنَ ﻟَﮫُ ِﻣﻦَ ْاﻷَﺟ ِﺮ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اُ ُﺟ ْﻮ ِر َﻣﻦْ ﺗَﺒِ َﻌﮫُ ﻻَ ﯾَ ْﻨﻘ
ﺷ ْﯿﺌًﺎ )رواه ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺎﻟﻚ واﺑﻮ
َ ﺺ َذﻟِﻚَ ِﻣﻦْ اَﺛَﺎ ِﻣ ِﮭ ْﻢ
ُ َﻛﺎنَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ِﻣﻦَ ْا ِﻻ ْﺛ ِﻢ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اَﺛَﺎم َﻣﻦْ ﺗَﺒِ َﻌﮫُ ﻻَﯾَ ْﻨﻘ
(داود واﻟﺘﺮﻣﺬى
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Mufrodat
berkurang :
kesesatan :
dosa :

ﺺ
ُ ُﯾَ ْﻨﻘ
ﺿﻼَﻟَﺔ
َ
اَﺛَﺎم

menyeru
petunjuk
balasan
yang mengikutinya

:
:
:
:

َدﻋَﺎ
ُھﺪًى
أَ ْﺟ ٌﺮ
ُﺗَﺒِ َﻌﮫ

Terjemah
Dari Abu Hurairah RA. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Barang
siapa yang menyeru kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan balasanbalasan yang didapat oleh orang yang mengikutinya tidak berkurang
sedikitpun dengan balasan-balasan yang mereka terima. Dan barang siapa
yang menyeru kepada kesesatan, maka ia berhak mendapatkan dosa seperti
yang pernah diterima orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikitpun
(HR. Muslim, Malik, Abu Daud dan At-Tirmidzi).
Kandungan Hadits
Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menyeru kepada petunjuk itu
berhak mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya di samping tetap
mendapatkan pahala-pahala yang berhak diterima sebagai penyeru secara penuh.
Sebaliknya orang yang menyeru kepada kesesatan seperti halnya akidah yang
rusak dan perbuatan dosa yang keji serta budi pekerti yang hina. Ia berhak
mendapat dosa seperti dosa-dosa yang diterima orang yang mengikutinya di
samping harus menanggung dosa-dosa sebagai penyeru secara penuh. Pemberian
balasan seperti itu didasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang menunjukkan
kepada kebaikan kata-katanya, merupakan titik permulaan tumbuhnya kebaikan
yang selanjutnya di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana mereka itu
didudukkan sebagai orang-orang yang menyeru. Otomatis apapun bentuk
kebaikan yang mereka lakukan seakan-akan ia yang melakukannya, sehingga
mereka mendapatkan pahalanya dengan sempurna. Dan begitu juga berlaku bagi
yang menunjukkan kepada kesesatan.87

87

Ibid., 256.
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H. Hadits Kedelapan tentang Anjuran Menyambung Silaturahmi

ْ َﻣﻦ: ﺳﻠﱠ َﻢ ﯾَﻘ ْﻮ ُل
ُ ﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ َر
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْﻮ َل ﷲ
َ : ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ أَﻧﱠﮫُ ﻗَﺎ َل
ِ ﻋَﻦْ اَﺑِﻰ ھ َُﺮ ْﯾ َﺮةَ َر
(ﺼ ْﻞ َر ِﺣ َﻤﮫُ )رواه اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ
َ ﺳ ﱠﺮهُ أَنْ ﯾﺒﺴﻂ ﻟَﮫُ ﻓِﻰ ِر ْزﻗِ ِﮫ أَ ْو ﯾُ ْﻨ
َ
ِ َﺴﺄ ً ﻟَﮫُ ﻓِﻰ أَﺛَ ِﺮ ِه ﻓَﻠﯿ
Mufrodat
suka
diluaskan
diakhirkan
telapak kaki (tapi maksudnya ajal) / sisa hidup
hendaklah menyambung
tali persaudaraan

:
:
:
:
:
:

ﺳ ﱠﺮه
َ
ﯾﺒﺴﻂ
ً ﺴﺄ
َ ﯾُ ْﻨ
أَﺛَ ِﺮ
ﺼ ْﻞ
ِ َﻓَﻠﯿ
َر ِﺣ ُﻢ

Terjemah
Dari Abu Hurairah RA. sesungguhnya dia berkata, aku pernah mendengar
Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang suka rizkinya akan diluaskan
dan diakhirkan ajalnya maka hendaklah menyambung tali persaudaraan”.
(H.R. Bukhari dan Muslim).
Kandungan Hadits
Rasulullah menjanjikan dua hal dengan silaturahim yaitu rizki yang luas dan
ajal yang ditangguhkan. Keterkaitan janji keluasan rizki dengan silaturrahmi
didasarkan pada alasan bahwa ketika seseorang itu bersilaturrahmi, akan berlanjut
dengan timbulnya komitmen untuk menolongnya pada diri mereka bahkan lebih
dari itu. Dan dengan silaturahmi juga ia akan dapat menjauhkan diri untuk tidak
memusuhi mereka sebab permusuhan itu hanya akan menghabiskan waktu dan
melupakan untuk mengais rizki. Mengenai janji Allah untuk menangguhkan atsar
(ajal) lantaran adanya silaturahmi, bila atsar itu kita tafsirkan sebagai kenangan
baik setelah kematian maka penangguhannya berarti diakhirkan dan dipanjangkan.
Mulut orang-orang tidak akan berhenti memuji dan mendoakan kepada
kebaikannya, karena telah menyambungkan tali kekerabatannya. Tapi penafsiran
paling logis adalah memanjangkan barokah selama perjalanan usianya, di mana
Allah mengaruniakannya kekuatan di dalam tubuhnya. Kecemerlangan berfikir
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dan diterminasi yang kuat. Hidupnya penuh dengan amal perbuatan yang baik.
Itulah kehidupan yang panjang meskipun usia hanya sebentar.88
I. Hadits Kesembilan tentang Janji Rosululloh bagi Para Penyantun Anak
Yatim

 أَﻧَﺎ َو َﻛﺎﻓِ ُﻞ ْاﻟﯿَﺘِ ْﯿ ِﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ َھ َﻜ َﺬا َوﻗﺎ َ َل: ﺳﻠﱠ ْﻢ ﻗَﺎ َل
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ َﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
َ ْﻋَﻦ
ِ ﺳ َﮭ ْﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋ
(ﺳﻄَﻰ )رواه اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ وﻣﺎﻟﻚ واﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ
ْ ﺴﺒﱠﺎﺑَ ِﺔ َو ْاﻟ ُﻮ
ْ ﺑِﺎ
ﺻﺒ َﻌ ْﯿ ِﮫ اﻟ ﱠ
Mufrodat
pengasuh :
jari telunjuk :
jari tengah :

َﻛﺎﻓِ ُﻞ
ُﺴﺒﱠﺎﺑَﺔ
اﻟ ﱠ
ﺳﻄَﻰ
ْ ْاﻟ ُﻮ

Terjemah
“Aku dan pengasuh anak yatim kelak di syurga begini” Rasulullah memberi
isyarat dengan keduanya jarinya, telunjuk dan jari tengah”. (Diriwayatkan
Al-Bukhary, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzy dan al-Nasa’i).
Kandungan Hadits
Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebagai orang yang
memberi pengasuhan langsung dan menanggung kebutuhan keuangannya, sebagai
orang yang mencurahkan rasa cintanya dari relung hatinya dan sebagai orang yang
memperhatikan kemaslahatannya. Karena itu orang yang mengasuh dan
mengurusnya, mengembangkan hartanya, mendidiknya, dan mampu berdiri
menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh yang penuh kasih sayang lagi
bijaksana, berhak mendapatkan balasan tempat yang layak di sisi Allah.89
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Abdul Qodir Ahmad Atha’, Adabun Nabi (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 138.
Ibid., 141.
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BAB VII
TINGKAH LAKU TERCELA
A. Hadits Pertama tentang Larangan Ghibah

 أَﺗَ ْﺪرُوْ نَ ﺑِ ْﺎﻟ ِﻐ ْﯿﺒَﺔُ؟ ﻗَﺎﻟُﻮْا: ﺎل
َ َﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠ ﱠ َﻢ ﻗ
َ ِﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ اَ ﱠن َرﺳُﻮْ َل ﷲ
ِ ﻋ َْﻦ اَﺑِﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ َر
ُ  أَﻓَ َﺮأَ ْﯾ:  ِذ ْﻛﺮُكَ أَﺧَ ﺎكَ ﺑِ َﻤﺎ ﯾُ ْﻜ ِﺮهُ ﻗِﯿ َْﻞ: ﺎل
: ﺎل
َ َﺖ إِ ْن َﻛﺎنَ ﻓِﻰ أَ ِﺧﻰ َﻣﺎأَﻗﻮْ ُل ؟ ﻗ
َ َ ﻗ.ﷲُ َو َرﺳُﻮْ ﻟُﮫُ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ
(إِ ْن َﻛﺎنَ ﻓِ ْﯿ ِﮫ َﻣﺎﺗَﻘُﻮْ ُل ﻓَﻘَ ِﺪ ا ْﻏﺘَ ْﺒﺘَﮫُ َوإِ ْن ﻟَ ْﻢ ﯾَﻜ ْﻦ ﻓِ ْﯿ ِﮫ َﻣﺎﺗَﻘُﻮْ ُل ﻓَﻘَ ْﺪ ﺑَﮭَﺘَﮫُ )رواه ﻣﺴﻠﻢ

٩٠

Mufrodat
Kamu mengetahui, memahami, mengerti

:

ْﺗَ ْﺪ ِرى
 اَ ْﻟ ِﻐ ْﯿﺒَﺔ, َﺐ
َ اِ ْﻏﺘ

:

ُﯾُ ْﻜ ِﺮه

Ghibah gunjingan atau membicarakan orang lain :
Tidak menyenangkan, mengesalkan
Menuduh dengan kebohongan

:

ﺑَﮭَﺖ

Terjemah
“Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tahukah kamu
apakah ghibah itu? Jawab sahabat, “Allah dan Rasulullah yang lebih
mengetahui. Nabi bersabda, “Yaitu menyebut saudaramu dengan apa yang
tidak disukainya. Beliau ditanya “Bagaimanakah pendapat engkau kalau itu
memang (kejadian) sebenarnya ada padanya? Jawab Nabi, kalau memang
sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi, jikalau menyebut
apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan
kebohongan”.
Kandungan Hadits
Menurut hadits di atas, ghibah adalah menceritakan kejelekan orang yang
apabila orang tersebut mendengarnya ia tidak akan suka meskipun hal itu benar,
sedangkan menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya dikatagorikan sebagai
kebohongan. Ghibah dilarang dalam Islam, orang yang melakukannya bagaikan
telah memakan daging bangkai saudaranya, sebagaimana firman Alah Swt. dalam
surat al-Hujurat ayat 12 yang artinya:
90

Rachmat Syafe’i, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia,
2000), 88.
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“Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu
merasa jijik kepadanya”.(Surat al-Hujurat ayat 12).
Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh al-Faqih Abu Laits
Samarqandhi, ayat di atas turun ketika Rasul Saw. dengan para sahabat sedang
mengadakan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan para sahabat diperintahkan
agar setiap orang yang mampu bersedia membantu seseorang yang tak mampu
(tentang makan dan minum). Salman diikutkan pada dua orang, tetapi ketika ia
lupa tidak melayani keperluan keduanya, ia disuruh minta lauk pauk kepada Nabi
Saw. setelah ia berangkat, keduanya berkata, “Seandainya ia pergi ke sumur, pasti
surutlah sumurnya”. ketika Salman menghadap, Nabi bersabda, “Sampaikan
kepadanya bahwa kalian sudah makan lauk pauknya”. Setelah ia menyampaikan
hal itu kepada kedua orang tersebut, keduanya menghadap Nabi Saw. dan berkata
“Kami tidak makan lauk pauk”. Nabi bersabda, Aku melihat merahnya daging
pada mulut kalian berdua”. Jawab mereka, “Kami sekalian tidak makan lauk
pauk dan seharian kami tidak makan daging”. kemudian bersabdalah Nabi Saw.
“Kalian telah membicarakan saudaramu (Salman, maukah kalian memakan
daging orang mati?” Jawab mereka “Tidak”. Kemudian sabda Nabi “Jika kalian
tidak mau memakan daging orang mati, janganlah kalian mengatakan kejelekan
orang lain (ghibah) sebab perbuatan tersebut sama dengan memakan daging
saudaranya. Kemudian turunlah ayat di atas.
Oleh karena itu, seyogyanya bagi umat Islam untuk menjaga perkataannya
agar tidak tergelincir untuk menceritakan kejelekan orang lain sehingga tidak
terjerumus dalam perbuatan ghibah. Banyak orang yang beranggapan bahwa
menceritakan kejelekan orang yang benar-benar dimilikinya bukanlah ghibah.
Padahal itulah yang dinamakan ghibah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits di
atas, sedangkan apabila yang dibicarakan itu tidak benar, ia telah berdusta dan
melakukan dosa besar.
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B. Hadits Kedua Keharaman Mencela dan Mengumpat Sesama Muslim
91
ْ
ْ ُ

ٌ َ َوﻗِﺘَﺎﻟﮫُ ُﻛﻔﺮٌ( ُﻣﺘﱠﻔ،ق
ٌ ْ)ﺳﺒَﺎ ب اﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ ﻓﺴُﻮ
ﻖ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َﻋ َِﻦ اﺑ ِْﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮْ ٍد ﻗ
ِ ﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲِ ص

Mufrodat
Kedurhakaan

:

ُ ﻓﺴُﻮ
ق

Memeranginya

:

ُﻓِﺘَﺎﻟُﮫ

Terjemah
Dari Ibnu Mas’ud ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw. “Memaki
muslim itu satu kedurhakaan, dan memeranginya itu satu (‘amal) kekufuran”.
(Muttafaq ‘alaihi).
Kandungan Hadits
Dalam kandungan hadist di atas dapat kita ketahui antara lain:
1. Yang termasuk katagori memaki adalah mencela, mengumpat, mengeluarkan
perkataan yang menyakitkan hati, mengejek dan sebagainya.
2. Memerangi sesama muslim itu bukan perbuatan yang patut dikerjakan oleh
seorang muslim yang baik. Tetapi yang demikian itu merupakan perbuatan
orang kufur yang tidak mempunyai undang-undang Agama yang melarang
membunuh saudaranya seagama.

C. Hadits Ketiga tentang Doa agar Dijauhkan dari Akhlaq yang Tercela

ٰ
ْ ُﻋ َْﻦ ﻗ
ﺎل َو ْاﻻَ ْھ َﻮا ِء
ِ ﻄﺒَﺔَ ﺑ ِْﻦ َﻣﺎﻟِ ٍﻚ َرﺳُﻮْ ُل ﷲُ ص ﯾَﻘﻮْ ُل )اَﻟﻠّﮭُ ﱠﻢ َﺟﻨﱢ ْﺒﻨِ ْﻲ ُﻣ ْﻨ َﻜ َﺮا
ِ ق َو ْاﻻَ ْﻋ َﻤ
ِ َت ْاﻻَ ْﺧﻼ
.ُ َواﻟﻠﱠ ْﻔﻆُ ﻟَﮫ،ﺻ ﱠﺤ ُﺤﮫُ ْاﻟ َﺤﺎ ِﻛ ُﻢ
َ  َو، َو ْاﻻَ ْد َوا ِء( اَ ْﺧ َﺮ َﺟﮫُ اﻟﺘﱢﺮْ ِﻣ ِﺬيﱡ
Mufrodat
Kemauan
Penyakit
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:
:

ْاﻻَ ْھ َﻮا ُء
ْاﻻَ ْد َوا ُء

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul-Maram (Bandung: Diponegoro, 2002), 683.
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Terjemah
“Dari Quthbah bin Malik ia berkata adalah Rasulullah Saw. berdoa: “Wahai
Tuhan! jauhkanlah daripadaku yang jelek dari akhlaq dan amal-amal dan
kemauan-kemauan dan penyakit-penyakit”. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan
dishahkan oleh Hakim dan lafazh itu darinya.92
Kandungan Hadits
Dari hadist di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu perbuatan
jelek atau tercela harus kita hindari sebisa mungkin dengan cara mendekatkan diri
kepada Allah Swt., menanamkan pada diri kita tentang keyakinan kita padanya
dan mempercayai bahwa setiap hal yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah
Swt.
D. Hadits Keempat tentang Perbuatan-perbuatan yang Dibenci oleh Alloh
Swt.

 إِ ﱠن ﷲَ ﺗَ َﻌﺎﻟ َﻰ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ُﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻗ: ﺎل
َ َﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ ﻋ َْﻦ أَﺑِ ْﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ َر
َﺿﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَ ْن ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪوْ هُ َوﻻ
ﺼ ُﻤﻮْا
َ ْﺿﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺛَﻼَﺛًﺎ َوﯾُ ْﻜ ِﺮهُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻓَﯿَﺮ
َ ْﯾَﺮ
ِ ﺗﺸﺮﻛﻮْ ا ﺑِ ِﮫ َﺷﯿْﺄ ً َوأَ ْن ﺗَﻌ ْﺘ
ِ
٩٣

()رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺎل
َ ِﱡﺆَال َوا
َ َﺑِ َﺤﺒ ِْﻞ ﷲِ َﺟ ِﻤ ْﯿﻌًﺎ َوﻻَ ﺗﻔَﺮﱠﻗﻮْ ا َوﯾُ ْﻜ ِﺮهُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻗِﯿ َْﻞ َوﻗ
ِ ﺿﺎﻋَﺔ ْاﻟ َﻤ
ِ ﺎل َو َﻛ ْﺜ َﺮةُ اﻟﺴ

Mufradat
Berpegang teguh

:

اِ ْﻋﺘَﺼﻢ

Bercerai-berai

:

ق
َ ﺗَﻔَ ﱠﺮ

Memboroskan harta

:

ﺿﺎ َﻋﺔُ ْاﻟ َﻤﺎ ِل
َ ِا

Bertanya, pertanyaan

:

اﻟﺴﱡﺆَا ُل

Terjemah
Abu Hurairah RA. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
“Sesungguhnya Allah Swt. menyukai tiga macam yaitu kalau kamu
menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu
apapun. Dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah, dan
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janganlah bercerai-berai. Dan dia membenci bila kamu banyak bicara
dan banyak bertanya dan memboroskan harta”. (H.R. Muslim)94
Kandungan Hadits
Hadits di atas mengandung enam hal yaitu tiga hal yang disukai Allah dan
tiga hal yang dibenci Allah, yaitu:
1. Allah

suka

kalau

hamba-Nya

menyembah

kepada-Nya

dan

tidak

menyekutukan-Nya dengan suatu apapun.
2. Allah suka kalau hamba-Nya berpegang teguh dengan ikatan Allah.
3. Allah suka kalau hamba-Nya tidak bercerai-berai.
4. Allah membenci hamba-Nya yang banyak bicara.
5. Allah membenci hamba-Nya yang banyak bertanya sesuatu yang tidak
berguna.
6. Allah membenci hamba-Nya yang memboroskan harta.
E. Hadits Kelima tentang Bahayanya Riya’

ُ ْﺎف َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱢﺸﺮ
ُ َم ) اِ ﱠن اَ ْﺧ َﻮفَ َﻣﺎ اَﺧ. ﻗَﺎ َل َر ُﺳﻮ ُل ﷲُ ص: ﺎل
: ك ْاﻻَﺻْ َﻐ ُﺮ
َ َﻋ َْﻦ َﻣﺤْ ُﻤﻮْ ِد ﺑ ِْﻦ ﻟَﺒِ ْﯿ ٍﺪ ﻗ
٩٥

.اﻟﺮﱢ ﯾَﺎ ُء اَ ْﺧ َﺮ َﺟﮫُ اَﺣْ َﻤ ُﺪ ﺑﺎ ِ ْﺳﻨَﺎ ِد َﺣ َﺴ ٍﻦ

Mufradat
Aku takuti

:

ُ َاَﺧ
ﺎف

Syirik

:

ُ ْاﻟ ﱢﺸﺮ
ك

Riya’

:

اﻟﺮﱢ ﯾَﺎ ُء

Terjemah Hadits
Dari Mahmud bin Labid ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw.:
“Sesungguhnya sesuatu yang paling kutakuti atas umatku ialah syirik
yang kecil (yaitu) riya’ ”.96
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Kandungan Hadits
Riya adalah menunjukkan amal-amal atau berbuat sesuatu ibadah atau
kebaikan yang diperintahkan oleh Agama dengan maksud supaya dipuji oleh
manusia.
Makanya riya’ itu haram hukumnya dan Rasulullah Saw. menamakan syirik
yang kecil atau syirik yang tersembunyi. Karena ibadah itu mestinya dikerjakan
karena Allah. Maka apabila seseorang mengerjakan sesuatu ibadah karena
manusia (ingin dipuji manusia) berarti ia menyamakan manusia itu dengan Allah
disebabkan amal yang ia tunjukkan kepada manusia tersebut.
F. Hadits Keenam tentang Menghindari Sifat Buruk Sangka

ٌ َﺣ ِﺪﯾ
 إِﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َواﻟﻈﱠ ﱠﻦ ﻓَﺈ ِ ﱠن اﻟﻈﱠ ﱠﻦ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ِﺿ َﻰ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ أَ ﱠن َرﺳُﻮْ َل ﷲ
ِ ْﺚ أَﺑِﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ َر
ﺚ َوﻻَ ﺗ ََﺠ ﱠﺴﺴُﻮْ ا َوﻻَ ﺗ ََﺤ ﱠﺴﺴُﻮْ ا َوﻻَ ﺗ ََﺤﺎ َﺳ ُﺪوْ ا َوﻻَ ﺗَﺒَﺎ َﻏﻀُﻮْ ا َوﻻَﺗَﺪَاﺑَﺮُوْ ا َوﻛﻮْ ﻧﻮْ ا ِﻋﺒَﺎ َد
ِ أَ ْﻛ َﺬبُ ْاﻟ َﺤ ِﺪ ْﯾ
(  ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ٩٧.ﺧﻮاﻧًﺎ
َ ِﷲِ ا
Mufradat
Permintaan agar menghindari/menjauhi

:

إِﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ

Prasangka, yang dimaksud hadits di atas

:

اﻟﻈﱠ ﱠﻦ

Mendengarkan perkataan orang

:

ﱠﺲ
َ ﺗ ََﺤﺴ

Mencari kejelekan orang lain atau rahasia

:

ﺲ
َ ﺗ ََﺠ ﱠﺴ

:

ﺶ
َ ﺗَﻨَﺎ َﺟ

Saling membenci

:

َﺾ
َ ﺗَﺒَﺎﻏ

Saling membelakangi

:

ﺗَﺪَاﺑَ َﺮ

yaitu buruk sangka

orang lain
Menawar barang bukan dengan maksud
membeli tetapi menjerumuskan orang lain
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Terjemah
Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berhati-hatilah
kalian dari buruk sangka sebab buruk sangka itu sedusta-dusta cerita
(berita): jangan menyelidiki, jangan memata-matai (mengamati) hal
orang lain, jangan tawar menawar untuk menjerumuskan orang lain,
jangan hasut menghasut, jangan benci-membenci, jangan belakangmembelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara”.98
Kandungan Hadits
Adapun kandungan dari hadits di atas adalah:
a. Larangan buruk sangka.
b. Larangan menyelidiki dan memata-matai orang lain.
c. Larangan menawar untuk menjerumuskan orang lain.
d. Larangan hasud (iri hati).
e. Larangan benci-membenci.
f. Larangan belakang-membelakangi.
g. Perintah merekatkan persaudaraan.
Buruk sangka merupakan salah satu sifat yang dilarang dalam Islam karena
perbuatan ini termasuk sedusta-dustanya berita.
G. Hadits Ketujuh tentang Perbuatan-perbuatan yang Bisa Merusak
Ukhuwah Islamiyah

 إِﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ: ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل
ُ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ أَنَ َر
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْﻮ َل ﷲ
ِ ﻋَﻦْ أَﺑِ ْﻲ ھ َُﺮ ْﯾ َﺮةَ َر
,ﺴﻮا
 َوﻻَﺗ ََﺤ ﱠ,ﺴ ْﻮا
ﺚ َوﻻَ ﺗَﺠ ﱠ
ُ َ َوﻻَﺗَﻨَﺎﻓ,ﺴ ْﻮا
ُ ﺴ
ُ ﺴ
ُ  ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ اَ ْﻛ َﺬ, َواﻟﻈﱠﻦﱠ
ِ ب ا ْﻟ َﺤ ِﺪ ْﯾ
ﻛﻮﻧ ْﻮا ِﻋﺒَﺎ َد ﱠ
, ﷲِ اِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ َﻛ َﻤﺎاَ َﻣ َﺮ ُﻛﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ُ ﺳﺪ ُْوا َوﻻَ ﺗَﺒَﺎ َﻏ
َ َوﻻَﺗ ََﺤﺎ
ْ  َو,  َوﻻَﺗَﺪَاﺑَ ُﺮ ْوا, ﻀ ْﻮا
,  اﻟﺘّ ْﻘ َﻮى ھ ُﮭﻨَﺎ, ُ َوﻻَﯾَ ْﺤﻘ ُﺮه, ُ َوﻻَﯾَ ْﺨ ُﺬﻟُﮫ, ُ ﻻَﯾَ ْﻈﻠِ ُﻤﮫ: ﺴﻠِ ِﻢ
ْ ﺴﻠِ ُﻢ اَ ُﺧ ْﻮ ا ْﻟ ُﻤ
ْ اَﻟ ُﻤ
ﺴﻠِ ِﻢ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤﺴﻠِ ِﻢ
ْ ﺴﻠِ َﻢ ُﻛ ﱡﻞ ا ْﻟ ُﻤ
ْ ئ ِﻣﻦَ اﻟﺸﱠﺮ أَنْ ﯾَ ْﺤﻘِ َﺮ أَ َﺧﺎهُ ا ْﻟ ُﻤ
ْ  ﺑِ َﺤ. ﺻ ْﺪ ِر ِه
َ ﺸ ْﯿ ُﺮ اِﻟَﻰ
ِ ﺴ
ِ َُوﯾ
ٍ ﺐ ا ِﻣ ْﺮ
 َوﻟَ ِﻜﻦْ ﯾَ ْﻨﻈ ُﺮ, ﺻ َﻮ ِر ُﻛ ْﻢ
ُ  َوﻻَ اِﻟَﻰ, ﺴﺎ ِﻣ ُﻜ ْﻢ
ُ  َو َﻣﺎﻟُﮫُ َو ِﻋ ْﺮ,ُ َد ُﻣﮫ: َﺣ َﺮا ٌم
َ  إِنﱠ ﷲَ ﻻَ ﯾَ ْﻨﻈ ُﺮ اِﻟﻰ اَ ْﺟ, ُﺿﮫ
. إِﻟَﻰ ﻗُﻠ ْﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َواَ ْﻋ َﻤﺎ ﻟِ ُﻜ ْﻢ
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( )رواه اﻟﺒﺨﺎر ي و ﻣﺴﻠﻢ

Mufrodat

اِﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ
اﻟﻈﱠﻦﱠ

=

jauhkanlah dirimu/awaslah

=

prasangka/dugaan

ﺴﺴﻮ ا
ﺗ ََﺤ ﱠ

=

meraba-raba/mendengarkan

ﺴ ْﻮا
ﺗ ََﺠ ﱠ
ُ ﺴ

=

memata-matai/mencari-cari kesalahan orang lain

ﺴ ْﻮ ا
ُ َﺗَﻨَﺎ ﻓ

=

saling bersaing

ﺳﺪ ُْوا
َ ﺗ ََﺤﺎ

=

saling iri hati

ﻀ ْﻮ ا
ُ ﺗَﺒَﺎ َﻏ

=

saling membenci

ﺗَﺪَا ﺑَ ُﺮ ْوا

=

saling membelakangi

ﯾَ ْﺨ ُﺬ ُل

=

membiarkan dan tak menolong

ﯾَ ْﺤﻘِ ُﺮ

=

menghina

ِﻋ ْﺮ ض

=

kehormatan

Terjemah
"Dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasululllah Saw. bersabda: "Jauhkanlah
dirimu dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling
dusta, jangan meraba-raba, jangan mencari-cari kesalahan orang lain,
jangan bersaing-saingan, jangan saling iri hati, jangan saling membenci,
dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang
bersaudara, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kamu. Seorang
muslim adalah saudara sesama muslim: tidak boleh menganiaya, tidak
boleh membiarkan dianiaya dan menunjuk ke dadanya. Cukup dianggap
jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Semua hak
orang muslim terhadap sesama muslim haram: darahnya, kehormatannya
dan harta bendanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat badan dan rupamu,
tetapi melihat hati dan amal perbuatannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
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Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas Rasululloh Saw. memberi pelajaran kepada umatnya,
bahwa umat Islam itu bersaudara maka dilarang berprasangka, yakni menuduhnya
tanpa sebab, seperti menuduh seseorang berbuat keji tanpa ada data dan fakta,
tuduhan seperti ini merupakan dugaan yang buruk dan tidak baik. Tetapi kalau
seseorang itu sering mendatangi tempat-tempat yang diragukan dengannya, maka
prasangka seperti itu tidak termasuk yang dilarang.
Jangan meraba-raba/memata-matai yakni menggunakan panca indera untuk
mencari keburukan orang lain, mengoreksi sisi negatifnya yang didapat dengan
segala cara. Kejelekan-kejelekan itu kemudian dinilai, sedangkan kebaikankebaikan diabaikan. Tetapi kalau mencari-cari kesalahan itu merupakan jalan
untuk mencegah kerusakan yang besar atau karena pertimbangan kemaslahatan
yang besar maka yang demikian itu tidak dilarang atau tidak dihukumi haram.100
Jangan bersaing-saingan yakni jangan suka merebut hak orang lain dan
berlomba-lomba untuk mendapatkannya seperti melamar wanita yang sudah
dilamar orang. Tetapi kalau berlomba-lomba untuk beribadah atau menuntut ilmu
maka yang demikian tidak dilarang.101
Jangan hasud menghasud yakni jangan mengharapkan hilangnya nikmat yang
berada pada seseorang dan pindah kepadanya atau orang lain, baik harta maupun
lainnya.
Jangan saling membenci yakni hendaklah menjauhkan diri dari penyebabpenyebab benci, karena benci itu tidak mendapatkan sesuatu, segala penyebab
kebencian dan permusuhan dilarang mengerjakannya, adapun benci pada jalan
Allah terhadap perbuatan jahat yang terjadi, maka yang demikian itu baik dan
tidak dilarang. Jangan saling membelakangi yakni perintah untuk tidak saling
memutuskan hubungan dan saling menjauhi.102
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Tidak diperbolehkan (haram) bagi seorang muslim menumpahkan darah
saudaranya. Tidak merampas atau mencuri hartanya, tidak menipu dalam
pergaulan dengannya, tidak mencela rupanya, akhlaknya, dan menjaga
kehormatan serta kemuliaannya.
H. Hadits Kedelapan tentang Larangan Berlaku Sombong

: ﺳﻠﱠﻢ
ُ  ﻗَﺎ َل َر:ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗَﺎ َل
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْﻮ ُل ﷲ
ِ ض ْﺑ ِﻦ ِﺣ َﻤﺎ ٍر َر
ِ َوﻋَﻦْ ِﻋﯿَﺎ
اﺿ ُﻌ ْﻮا َﺣﺘﱠﻰ ﻻَﯾَ ْﺒ ِﻐ َﻲ أَ َﺣ ٌﺪ َﻋﻠَﻰ أَ َﺣ ٍﺪ َوﻻَ ﯾَ ْﻔ َﺨ َﺮ أَ َﺣ ٌﺪ
َ إِنﱠ ﷲُ ﺗ َﻌﺎﻟَﻰ أَ ْو َﺣﻰ اِﻟَ ﱠﻲ أَنْ ﺗ ََﻮ
(  ) رواة ُﻣﺴﻠﻢ. َﻋﻠَﻰ أَ َﺣ ٍﺪ
Mufrodat

اﺿ ُﻌﻮ ا
َ ﺗ ََﻮ

=

tawadhu'

ﯾَ ْﺒ ِﻐ َﻲ
ﯾَ ْﻔ َﺨ َﺮ

=

menganiaya

=

menyombongkan diri

Terjemah
“Dari ‘Iyadl bin Himar RA. meriwayatkan, katanya Rasululloh Saw.
bersabda: Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu
bertawadhu’ hingga tidak seorangpun menganiaya orang lain dan tidak
seorangpun menyombongkan diri kepada orang lain (H.R.Muslim).103
Kandungan Hadits
Hadits di atas maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabinya Muhammad
Saw. agar bertawadhu’ dan mengajarkan tawadhu’ itu kepada umatnya, agar tidak
terjadi dzalim mendzalimi dan sombong menyombong antar sesama manusia.
Sedang tawadhu’ itu sendiri asal artinya adalah merendah. Maksudnya, ialah
merendahkan hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Kalau ajaran itu diterapkan
oleh setiap anggota masyarakat, maka masyarakat akan hidup tentram dan
harmonis. Karena dengan tawadhu’ itu, apapun kelebihan seseorang seperti
kekayaan, pangkat dan sebagainya tidak akan membuat dirinya sombong yang
103

Imam Nawawi, Syarah Riyadhush Shalihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 124.

60

berakibat menyengsarakan orang lain baik materi maupun moral. Sedang yang
menyebabkan terjadinya kesombongan yang membuat kehidupan bermasyarakat
ini penuh kezaliman adalah kelebihan yang dimiliki seseorang lalu kelebihan itu
disalahgunakan.
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BAB VIII
KEPEDULIAN SOSIAL
A. Hadits Pertama tentang Etika Bertetangga

 )ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﺟﺎرﺟﺎره: وﻋﻦ أﺑﻰ ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 ﻣﺎﻟﻰ أراﻛﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ وﷲ:  ﺛﻢ ﯾﻘﻮل أﺑﻮ ھﺮﯾﺮة،أن ﯾﻐﺮز ﺧﺸﺒﺔ ﻓﻰ ﺟﺪاره
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.(ﻻرﻣﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﯿﻦ أﻛﺘﺎﻓﻜﻢ
Mufrodat
Tetangga

:

ﺟﺎر

Maksudnya ujung kayu yang ditancapkan

:

أن ﯾﻌﺮز

Berpaling

:

ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ

Punggung-punggung kalian

:

أﻛﺘﺎﻓﻜﻢ

Terjemah
“Dari Abu Hurairah RA. sesungguhnya Nabi Muhammad Saw.
bersabda: “Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya
yang lain untuk menancapkan kayu di temboknya, “lalu Abu
Hurairah berkata, “Mengapa aku melihat kalian berpaling ? Demi
Allah aku akan melemparkan kayu tersebut pada punggungpunggung kalian.” (HR. Muttafaq ‘Alaih) 104
Kandungan Hadits
1. Seorang tetangga memiliki hak yang besar kepada tetangganya yang
lain. Nabi Muhammad Saw. menganjurkan untuk mengadakan
silaturahmi dengan tetangga, berbuat baik dan menahan keburukan
kepadanya. Allah Swt. berfirman, “Dan tetangga yang dekat “(Qs.
al-Nisa’:36). Terdapat hadits di dalam Shahih Bukhari (6015) dan
Shahih Muslim (2625) sesungguhnya Nabi Saw. bersabda:

ﻣﺎ زال ﺟﺒﺮﯾﻞ ﯾﻮﺻﯿﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎرﺣﺘﻰ ظﻨﻨﺖ أﻧﮫ ﺳﯿﻮرﺛﮫ
104
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“Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku mengenai tetangga,
sampai aku mengira ia akan mendapatkan waris.” 105
2. Di antara etika bertetangga yang baik dan menjaga hak-hak
bertetangga adalah seseorang memberikan beberapa manfaat, kepada
tetangganya di mana manfaat tersebut tidak kembali kepadanya
dengan bahaya yang besar dan tetangganya dapat memanfaatkannya.
3. Di antaranya seseorang harus meminta izin kepada tetangganya
apabila ia ingin meletakkan kayu pada temboknya, apabila dalam
peletakkannya tidak terjadi bahaya yang besar, sementara tetangga
sangat membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu haram hukumnya
melarang.
4. Sebagian ulama’ memahami dari hadits tersebut bahwa larangan
yang ada hanya menunjukkan hukum makruh saja. Adapun Abu
Hurairah memahami dari larangan tersebut adalah haram hukumnya
melarang. Oleh karena Abu Hurairah mengingkari penduduk
Madinah yang berpaling dari ketentuan ini, sementara pemahaman
dari seorang sahabat harus didahulukan dari pemahaman orang lain.
5. Ini termasuk hak-hak bertetangga yang dianjurkan oleh Allah Swt.
dan ia juga dapat memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya.
Disamakan dengan menancapkan kayu adalah pemanfaatan lainnya
yang dibutuhkan oleh tetangga yang tidak menimbulkan bahaya yang
besar. Ketika demikian maka wajib memberikan pemanfaatan yang
ada dan haram hukumnya melarang yang diqiyaskan pada sesuatu
sebelumnya. 106
B. Hadits Kedua tentang Kepedulian terhadap Orang yang Acuh kepada
Kita

. وﺗﺼﻔﺢ ﻋﻦ ﻣﻦ ظﻠﻤﻚ، وﺗﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﻚ،أﻓﻀﻞ اﻟﻔﻀﺎ ﺋﻞ أن ﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ
()رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ
105
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Mufrodat
Menghubungkan silaturrahmi

:

أن ﺗﺼﻞ

Memutuskan

:

ﻗﻄﻊ

Memaafkan

:

 ﺗﺼﻔﺢ-ﺻﻔﺢ

Terjemah
“Keutamaan yang paling afdhal ialah menghubungkan silaturahmi
dengan orang yang memutuskan darimu, memberi kepada yang
tidak mau memberi kepadamu dan kamu memaafkan orang yang
berbuat aniaya terhadap dirimu. (Riwayat Imam Thabrani melalui
Mu’adz RA).
Kandungan Hadits
Setiap amal kebajikan itu pahalanya disesuaikan dengan berat dan
ringannya kualitas kebajikan tersebut. Apabila amal kebaikan berat
pelaksanaannya,

maka

semakin

Menghubungkan

persaudaraan

besar

dengan

pahala

orang

yang

bagi

pelakunya.

memutuskannya

merupakan hal yang sulit, memberi orang yang tidak mau memberi berat
rasanya, dan memaafkan orang yang pernah berbuat aniaya sukar untuk
dilakukan. Ketiga hal tersebut berat sekali pengamalannya. Oleh karena itu,
dalam hadits ini disebutkan sebagai amal yang paling utama. 107
C. Hadits Ketiga tentang Keutamaan menjadi Mediator terhadap Pihakpihak yang Bersengketa

 إﺻﻼح ذات:  ﺑﻠﻰ ﻗﺎل: أﻻأﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺼﯿﺎم واﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔ ؟ ﻗﺎﻟﻮا
( )رواه ﻟﻤﻨﺬرى. ﻓﺈن ﻓﺴﺎد ذات اﻟﺒﯿﻦ ھﻲ اﻟﺤﺎﻟﻘﺔ،اﻟﺒﯿﻦ
Mufrodat
Mendamaikan

107

:

إﺻﻼح

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtarul al-Hadits (Bandung: Sinar Baru AlGesindo, 1993), 164.
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Orang-orang yang bersengketa

:

ذات اﻟﺒﯿﻦ

Kerusakan

:

ﻓﺴﺎد

Terjemah
“Maukah kalian aku beritahukan tentang derajat yang lebih utama
daripada puasa, salat, dan sedekah? Mereka menjawab, tentu saja
kami mau. Rasulullah Saw. bersabda: “Mendamaikan orang-orang
yang bersengketa, karena sesungguhnya kerusakan yang
diakibatkan oleh orang-orang yang bersengketa itu amatlah
parah”. 108 (Riwayat al-Mundziri).
Kandungan Hadits
Al-Haaliquh ialah perkara yang dapat mencukur semua kebaikan dan
akibatnya sangat fatal. Melalui hadits ini Nabi Saw. menyatakan bahwa
amal perbuatan yang lebih utama pahalanya dari ibadah puasa (sunat),
shalat

(sunat)

dan

sedekah

ialah

mendamaikan

pihak-pihak

yang

bersengketa. Dikatakan demikian karena permusuhan itu akibatnya sangat
merusak umat, sehingga dalam suatu riwayat disebutkan berbohong untuk
mendamaikan dua orang yang bermusuhan itu diperbolehkan. Bohong
seperti itu dinamakan bohong putih, yakni yang diperbolehkan. 109
D. Hadits Keempat tentang Memperhatikan Kesusahan Orang Miskin

ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أَيﱡ ْا ِﻹ ْﺳ ﻼَ ِم
ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ أَ ﱠن َر ُﺟﻼً َﺳﺄ َ َل اﻟﻨﱠﺒِ ﱠ
ِ ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﷲِ ﺑ ِْﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َر
ُ
ْ ﺎل ﺗ
ْ ) ْﺮ
فرواه اﻟﺸ ﯿﺨﺎن واﺑ ﻮ
َ َﺧَ ْﯿ ٌﺮ ﻗ
ِ ﻄ ِﻌ ُﻢ اﻟﻄﱠ َﻌﺎ َم َوﺗَ ْﻘ َﺮأ اﻟ َﺴﻼَ َم َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻋ ََﺮ ْﻓﺖَ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َﻢ ْﺗَﻌ
( داود واﻟﻨﺴﺎئ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ
Mufrodat

أي اﻹﺳﻼم

: Islam yang bagaimanakah yang lebih
utama.

108

ﺗﻄﻌﻢ

: memberi makan.

ﺗﻘﺮأ

: mengucapkan.

Ibid., 296.
Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtarul al-Hadits (Bandung: Sinar Baru AlGesindo, 1993), 297.
109
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وﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف

: dan yang tidak engkau ketahui.

Terjemah
Dari Abdullah bin Umar katanya, “Seorang laki-laki bertanya kepada
Rasul, dia berkata,“Islam bagaimanakah yang lebih utama?”Nabi
menjawab,“Memberi makan (orang-orang miskin), mengucapkan salam
kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.”
Kandungan Hadits
Dalam hadits tersebut diperintahkan untuk memberi makan kepada fakir,
miskin, termasuk di dalamnya menjamu tamu yang datang.110
Ini dimaksudkan untuk meninggikan syiar Islam dan menjaga hubungan
ukhuwah Islamiyah.
E. Hadits Kelima tentang Anjuran Mencintai Golongan Anshor

ﺎق
َ ﺎن ُﺣ ﺐّ ْاﻷَ ْﻧ
ِ ﺲ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠﺒِﺻﻲ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ﻗَ ﺎ َ َل أَﯾَ ﺔ ْا ِﻹ ْﯾ َﻤ
ٍ ََﺣ َﺪ ﺛَﻨَﺎ ﻋ َْﻦ أَﻧ
ِ َﺎر َوأَﯾَ ﺔ اﻟﻨﱢﻔ
ِ ﺼ
( )رواه اﻟﺸﯿﺨﺎن١١١ﺎر
َ ﺑُ ْﻐﺾُ ْاﻷَ ْﻧ
ِ ﺼ
Mufrodat

أﯾﺔ اﻹﯾﻤﺎن

: tanda-tanda iman.

(اﻷﻧﺼﺎر)ﻧﺼﯿﺮ\ ﻧﺎﺻﺮ

: penolong

Terjemah
“Dari Anas RA. bahwa Nabi Saw. bersabda, “Di antara tanda-tanda iman
adalah mencintai kaum Anshar dan di antara tanda-tanda munafik adalah
membencinya”
Kandungan Hadits
Dalam hadits tersebut kita dianjurkan untuk mencintai golongan orang-orang
Anshor, namun ini dapat ditafsirkan lebih luas kita harus mencintai saudarasaudara kita sesama muslim karena Allah, bahkan di luar agama Islam.
Sedangkan kita juga dilarang untuk mengikuti permusuhan dan kedengkian,
karena golongan orang tersebut termasuk golongan orang munafik.112
110

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Terj. Gazirah Abdi Ummah
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 93.
111
Ibid., 93.
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F. Hadits Keenam tentang Bersedekah kepada Orang yang Pailit

ﺻ ﯿْﺐُ َر ُﺟ ٌﻞ ﻓِ ﻲ َﻋ ْﮭ ِﺪ َر ُﺳ ﻮْ ِل ﷲِﺻ ﻠﻲ ﷲ
َ َ ﻗ-ُﺿ َﻲ ﷲ َﻋ ْﻨ ﮫ
ِ ُ أ:ﺎل
ِ وﻋ َْﻦ أَﺑِﻲ َﺳ ِﻌ ْﯿ ٍﺪ اﻟ ُﺨ ْﺪ ِري – َر
,َﺼ ﱠﺪﻗ ﻮْ ا َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ  ﺗ:ﺎل رﺳﻮل ﷲﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ
َ َ ﻓَﻘ,ُ ﻓَ َﻜـﺜُ َﺮ َدﯾْﻨﮫ,ﺎرا ْﺑﺘَ َﻌﮭَﺎ
ِ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓِﻲ ﺛِ َﻤ
ْﺲ
َ  َوﻟَﯿ, ﺧ ُﺬوْ ا َﻣﺎ َو َﺟ ْﺪﺗ ْﻢ:ﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟِ ُﻐ َﺮ َﻣﺎﺋِ ِﮫ
َ َ ﻓَﻘ,َوﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﺒﻠُ ْﻎ َذاﻟِﻚَ َوﻓَﺎ َء َد ْﯾﻨِ ِﮫ
 رواه ﻣﺴﻠﻢ. َﻟَ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠﻻ َذاﻟِﻚ
Mufrodat

أﺻﯿﺐ

: musibah.

إﺑﺘﻌﮭﺎ

: menjualnya

Terjemah
Dari Abu Said al-Khudri RA. ia berkata: Seorang laki-laki di masa
Rasulullah mendapat musibah pada buah-buahan yang telah ia jual.
Utangnya banyak, lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Bersedekahlah kalian
kepadanya,” lalu masyarakat bersedekah kepadanya, tetapi uang yang
terkumpul tidak dapat melunasi hutangnya,” Lalu Rasulullah Saw.
bersabda kepada orang-orang yang memberikan hutang kepadanya,
“Ambillah apa yang kalian temukan dan tidak ada lagi hak kalian kecuali
itu.”
Kandungan Hadits
Kita diperintahkan untuk bersedekah kepada seseorang yang telah pailit. Ini
merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim, karena sesungguhnya sesama
muslim adalah saudara.

112

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Terj. Gazirah Abdi Ummah
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 105.
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BAB IX
PERSAUDARAAN
A. Hadits Pertama tentang Menutupi Aib Saudaranya

 ﻻَﯾَ ْﺴﺘُ ُﺮ َﻋ ْﺒ ٌﺪ َﻋ ْﺒﺪًا ﻓِﻰ اﻟ ّﺪﻧﯿَﺎ:ﻋ َْﻦ اَﺑِﻰ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻨّﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
(  ) رواه ﻣﺴﻠﻢ.إِﻻﱠ َﺳﺘ ََﺮهُ ﷲ ُ ﯾَﻮْ َم اﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ
Mufrodat

 ﯾَ ْﺴﺘُ ُﺮ: Menutupi
Terjemah
“Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Tiada
seseorang yang menutupi (cacat) seseorang di dunia melainkan kelak di
hari Kiamat Allah pasti akan menutupi (cacatnya).” (Diriwayatkan oleh
Muslim).
Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas, Rasulullah Saw. menerangkan bahwa di antara akhlak
Islam yang sangat penting adalah malu, sedang yang termasuk dalam kategori
malu ialah menyebut-nyebut sesuatu atau cacat yang pemiliknya merasa malu
diketahui orang, sekalipun hal itu betul-betul ada padanya, sebab membeberkan
rahasia orang itu kadang-kadang membawa bahaya yang berkepanjangan, bahkan
kadang-kadang membuat orang itu berani untuk berbuat yang kurang baik, seperti
berbuat kerusakan dan kejahatan, kecuali orang yang berbuat maksiat itu sudah
melampaui batas dan tidak tahu malu, maka rahasianya itu perlu disiarkan dan
diberi ancaman supaya orang lain tidak terkena pengaruhnya.
Karena itu, hadits di atas khusus untuk orang-orang yang memang
lahiriyahnya itu baik dan taqwa, supaya kewibawaan tetap terpelihara dan rasa
malunya itu terlindungi. Namun, kita tidak dilarang untuk memberinya nasehat
atas kekeliruannya itu dengan cara tertutup. Juga tidak terlarang untuk
mengungkapkan rahasia kejelekannya dalam pengadilan, dan seperti koreksi
kepada para perawi hadits dan orang-orang yang diberi wasiat terhadap anak-anak
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yatim. Itu semua dapat dihukumi sebagai darurat dan realisasi akan kewajibannya
memberi nasehat.
B. Hadits Kedua tentang Perumpamaan Persaudaraan Sesama Muslim
Seperti Satu Jasad

 َﻣﺜَ ُﻞ:ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ِﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻗ:ﺿ َﻲ ﷲِ َﻋ ْﻨﮭُ َﻤﺎ ﻗَﺎ َل
ِ ﺎن ﺑ ِْﻦ ﺑَ ِﺸﯿ ٍْﺮ َر
ِ ﻋ َْﻦ اﻟﻨﱡ ْﻌ َﻤ
ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ ْﯿﻦَ ﻓِﻰ ﺗ ََﻮا ﱢد ِھ ْﻢ َو ﺗ ََﺮا ُﺣ ِﻤ ِﮭ ْﻢ َو ﺗَ َﻌﺎطُﻔِ ِﮭ ْﻢ َﻣﺜَ ُﻞ ْاﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ إِ َذا ا ْﺷﺘَ َﻜﻰ ِﻣ ْﻨﮫُ ﻋُﻀْ ٌﻮ ﺗَﺪَاﻋَﻰ ﻟَﮫُ َﺳﺎﺋِ َﺮ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.ْاﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ ﺑِﺎﻟ ﱠﺴﮭ ِْﺮ َو ْاﻟ ُﺤ ﱠﻤﻰ

١١٣

Mufradat
Kasih sayang mereka١١٥: ﺗَ َﻌﺎ طُﻔِ ِﮭ ْﻢ

:

ﺗ ََﻮا ﱢد ِھ ْﻢ

:

ا ْﺷﺘَ َﻜﻰ

Menjalar, memanggil :

ﺗَﺪَاﻋَﻰ

:

ﻋُﻀْ ﻮ

Cinta kasih mereka
١١٦
Merasa sakit

Anggota

Terjemah
Dari Nu’man bin Basyir RA. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda:
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta kasih, keramahan
dan kasih sayangnya itu adalah bagaikan sebuah tubuh yang apabila
salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasakannya
dengan tidak bisa tidur dan panas dingin”.(HR Bukhari dan Muslim).

113

391.

114

Husaini A. Madjid, Syarah Riyadhush Shalihin 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2006),

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Penafsir Al-Qur’an, 1973), 271.
115
Rachmat Syafi’i, Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2000), 200.
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Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2006), 391.
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Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas Rasulullah Saw. memerintahkan kepada umatnya untuk
saling bantu membantu dalam kebajikan dan taqwa, sehingga ukhuwah yang
dicanangkan Islam dengan semboyannya ”Sesungguhnya orang-orang mukmin
itu bersaudara” itu benar-benar terwujud. Untuk membuktikan semboyan itu bisa
dilihat bagaimana seseorang mukmin itu:
a. Membantu apa yang menjadi kebutuhan kawannya
b. Berusaha untuk meringankan beban penderitaan kawannya
c. Menghilangkan keresahan hati dan kesusahannya
Orang-orang yang demikian itu oleh Rasulullah Saw. dijamin akan selalu
dibantu oleh Allah, sebagaimana sabdanya:

َوﷲُ ﻓِﻰ ﻋَﻮْ ِن ْاﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ َﻣﺎ دَا َم ْاﻟ َﻌﺒْﺪ ﻓِﻰ ﻋَﻮْ ِن أَ ِﺧ ْﯿ ِﮫ

١١٧

“Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama si hamba itu suka
membantu kawannya”.
Maka, sebagai seorang muslim harus benar-benar menjaga dan melindungi
kehormatan kaum muslimin dan masing-masing kaum muslimin harus menjaga
diri jangan sampai yang satu mengganggu terhadap yang lain.
Dalam hadits ini Rosulullah Saw. mempersamakan sifat orang-orang mukmin
dalam hal cinta kasih, keramahan dan kesayangannya antar satu dengan lainnya
itu ibarat sebuah tubuh yang apabila salah satu anggotanya terkena musibah atau
sakit, maka seluruh anggotanya yang lain turut merasakan sakit dengan tidak bisa
tidur dan panas dingin, ini untuk menunjukkan pengorbanan yang harus dilakukan
oleh seseorang jika melihat saudaranya itu terkena musibah.
Rosulullah mengajak umatnya untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan
dan taqwa sehingga “ukhuwwah” yang dicanangkan Islam dengan semboyannya
“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara” itu tetap terjaga.

117

Ibid., 391.
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C. Hadits Ketiga tentang Menolong Kesusahan Sesama Muslim

ْ َﻮاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ ﻻَ ﯾ
ْ  ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻢ اَﺧ:ﺎل
َﻈﻠِ ُﻤﮫُ َوﻻ
َ َم ﻗ. أَ ﱠن َرﺳُﻮْ َل ﷲِ ص:ﺿ َﻰ ﷲُ َﻋ ْﻨﮭُ َﻤﺎ
ِ ﻋ َِﻦ اﺑ ِْﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َر
ﱠج ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﺑِﮭَﺎ
َ ﱠج ﻋ َْﻦ ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ ُﻛﺮْ ﺑَﺔً ﻓَﺮ
َ  َو َﻣ ْﻦ ﻓَﺮ.ﺎﺟﺘِ ِﮫ
َ ﺎﺟ ِﺔ اَ ِﺧ ْﯿ ِﮫ َﻛﺎنَ ﷲُ ﻓِﻰ َﺣ
َ  َﻣ ْﻦ َﻛﺎنَ ﻓِﻰ َﺣ,ُﯾُ ْﺴﻠِ ُﻤﮫ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ. َو َﻣ ْﻦ َﺳﺘ ََﺮ ُﻣ ْﺴﻠِ ًﻤﺎ َﺳﺘ ََﺮهُ ﷲُ ﯾَﻮْ َم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ.ب ﯾَﻮْ ِم ْاﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ
ِ ﻛﺮْ ﺑَﺔً ِﻣ ْﻦ ﻛﺮ

١١٨

Mufradat
Kebutuhan :
١١٩

ٌَﺣﺎ َﺟﺔ

:

ﱠج
َ ﻓَﺮ

:

ًُﻛﺮْ ﺑَﺔ

Menutupi :

َﺳﺘ ََﺮ

Membebaskan

Kesukaran

Terjemah
Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang muslim
adalah saudara bagi seorang muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya
dan menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa membebaskan darinya
satu kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan darinya satu
kesukaran di antara kesukaran-kesukaran hari Kiamat. Dan barang siapa
menutupi (cacat) seorang muslim, Allah akan menutupi (cacat) nya kelak di
hari Kiamat”.(HR Bukhari dan Muslim). 120
Kandungan Hadits
Seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah bersaudara dengan
konsekuensi masing-masing kehormatannya (harga dirinya) harus dilindungi.
Untuk itu, maka tidak diperkenankan mendzaliminya, bahkan haruslah membela
kawannya itu bila didzalimi oleh seseorang, bukan itu saja, bahkan yang
mendzalimi itu pun haruslah dibantu, yaitu dengan dicegahnya dari berbuat
dzalim. Sebagaimana diterangkan Rasulullah dalam sebuah hadits:

ْ اُ ْﻧﺼُﺮْ أَﺧَ ﺎكَ ظَﺎﻟ ِﻤﺎ ً أَوْ َﻣ
ﻈﻠُﻮْ ًﻣﺎ
118

Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 402-403.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Penafsir Al-Qur’an, 1973), 310.
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Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 403.
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“Tolonglah saudaramu yang berbuat dzalim maupun yang didzalimi”.
Segenap kaum muslimin adalah bersaudara, dan bukti dari persaudaraan itu
ialah satu sama lain saling menghormati hak masing-masing, tidak melakukan
kedzaliman dan kejahatan. Bahkan satu sama lain saling membantu dan
melindungi dari ancaman musuh maupun orang lain yang bermaksud tidak baik.
Serta selalu berupaya untuk membentuk kemaslahatan bersama. Maka siapa yang
berbuat sedemikian itu, Allah akan membantunya dan memberinya taufiq.

D. Hadits Keempat tentang Menjaga Harta, Kehormatan dan Darah Sesama
Muslim

ْ َ ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻢ ا: م.ﺎل َرﺳُﻮ ُل ﷲِ ص
ُﺧﻮاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻢ ﻻَﯾَﺨﻮﻧﮫ
َ َ ﻗ: ﺿ َﻰ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗَﺎل
ِ ﻋ َْﻦ اَﺑِﻰ ھُ َﺮ ْﯾ َﺮةَ َر
ﺐ
ُ ْ ِﻋﺮ: ﻛﻞﱡ ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ َﺣ َﺮا ٌم,َُوﻻَﯾَ ْﻜ ِﺬﺑُﮫُ َوﻻَﯾَ ْﺨ ُﺬﻟُﮫ
ِ  اﻟﺘﱠ ْﻘ َﻮى ھﮭُﻨَﺎ ﺑِ َﺤ ْﺴ,ُﺿﮫُ َو َﻣﺎﻟُﮫُ َو َد ُﻣﮫ
١٢١

. ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ: وﻗﺎل.ّ رواه اﻟﺘﺮﻣﺬى.ئ ِﻣﻦَ اﻟ ﱠﺸﺮﱢ اَ ْن ﯾَﺤْ ﻘِ َﺮ اَﺧَﺎهُ ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِﻢ
ٍ ا ْﻣ ِﺮ

Mufradat
Mengkhianatinya :

ُﯾَ ُﺨﻮْ ﻧُﮫ

Menghinanya :

ُﯾَ ْﺨ ُﺬﻟُﮫ

Kehormatannya :

ُﺿﮫ
ُ ِْﻋﺮ

Kejahatan١٢٢ :

َﺷﺮﱞ

Terjemah
Dari Abu Hurairah RA. ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang
muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, karena itu tidak boleh
mengkhianatinya, tidak boleh berdusta kepadanya dan tidak boleh
menghinanya. Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram
kehormatannya (dinodai), harta dan darahnya. Taqwa itu di sini (dalam
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hati) cukup dinilai sebagai bertindak suatu kejahatan, seseorang yang
menghina saudaranya sesama muslim”.(HR. Tirmidzi)123
Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas, Rasulullah melarang setiap muslimin untuk tidak
melukai jasmani, perasaan, keluarga dan kekasih-kekasihnya, begitu juga
melarang untuk menodai nama baiknya, hartanya maupun darahnya, maka:
1. Seluruh kaum muslimin harus bertenggang rasa satu sama lainnya dan
memupuk solidaritas yang tinggi dalam membela kebenaran.
2. Setiap anggota masyarakat Islam akan merasa terganggu oleh musibah yang
diderita oleh salah seorang anggotanya.
3. Kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi.

E. Hadits Kelima tentang Perumpamaan Persaudaraan Sesama Muslim
Seperti Sebuah Bangunan

 ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِْﻟﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻦ: ﺻﻠ َﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠَﻢ
َ ِﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َﺿ َﻰ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ ﻋ َْﻦ اَﺑِ ْﻰ ُﻣﻮ َﺳﻰ َر
(ﻀﮫُ ﺑَ ْﻌﻀًﺎ َو َﺷﺒﱠﻚَ ﺑَ ْﯿﻦَ اَﺻﺎَﺑِ ِﻌ ِﮭ ْﻢ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ
ُ ﺎن ﯾَ ُﺸ ﱡﺪ ﺑَ ْﻌ
ِ ََﻛ ْﺎﻟﺒُ ْﻨﯿ
Mufrodat
seperti bangunan :ﺎن
ِ َ َﻛ ْﺎﻟﺒُ ْﻨﯿ-

ُ َﯾ
menguatkan : ﺸ ﱡﺪ
jari-jemari mereka :ﺻﺎﺑِ ِﻌ ِﮭ ْﻢ
َ َا

-

Terjemah:
Dari Abu Musa RA. ia berkata, Rosulullah Saw. bersabda:”Seorang
mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang satu
sama lain saling kuat menguatkan dan sambil menganyamkan antara jarijari mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).124
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Kandungan Hadits
Dalam hadits di atas Nabi Saw. melukiskan bentuk persaudaraan kaum
muslimin bagaikan sebuah bangunan yang unsur-unsurnya saling kuat
menguatkan. Sebagaimana halnya bangunan rumah yang tidak akan bisa berdiri
kokoh jika antara satu tiang dengan tiang lainnya itu tidak saling menguatkan.
Bahkan dalam riwayat lain Rosulullah Saw. menggambarkannya bagaikan
“anyaman

jari jemari” atau bisa dikatakan saling berpegangan tangan yang

memperjelas bentuk persaudaraan kaum mukmin satu sama lain.
F. Hadits Keenam tentang Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih
dari Tiga Hari

َ َق ﺛَﻼ
ّ ّﻮب
,ﺎن
َ ْ ﻻَﯾَ ِﺤﻞﱡ ﻟِ ُﻤ ْﺴﻠِ ٍﻢ اَ ْن ﯾَ ْﮭﺠ َُﺮ اَﺧَ ﺎهُ ﻓَﻮ:م ﻗﺎل.ان رﺳﻮل ﷲِ ص
َ ﻋﻦ اﺑِﻲ اﯾ
ٍ َث ﻟَﯿ
ِ َ ﯾَ ْﻠﺘَﻘِﯿ:ﺎل
(وﺧَ ْﯿ ُﺮھُ َﻤﺎ اﻟﱠ ِﺬي ﯾَ ْﺒﺪَأُ ﺑِﺎ ﻟ ﱠﺴﻼَ ِم )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.ا
َ ْﺮضُ ھَ َﺬ
ِ  َوﯾُﻌ,ْﺮضُ ھَ َﺬا
ِ ﻓَﯿُﻌ
Mufrodat
lebih dari :  ﻓﻮقberpaling : ُْﺮض
ِ  ﯾُﻌTerjemah
Dari Abi Ayyub, bahwasanya Rosulullah Saw. telah bersabda: Tidak halal
bagi seorang muslim tidak damai dengan saudaranya lebih dari tiga
malam, (yaitu) mereka bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu
berpaling, tetapi orang yang paling baik di antara keduanya ialah yang
memulai memberi salam (HR. Bukhari dan Muslim).
Kandungan Hadits
Rosulullah bersabda bahwa mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari
adalah haram hukumnya, maka dari itu tidak boleh bagi kaum muslim
mendiamkan saudaranya lebih dari itu dan bahwasanya barang siapa yang
mengajak atau menyapa lebih dahulu adalah yang paling baik.125
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G. Hadits Ketujuh tentang Larangan Mengganggu Tetangganya

 ﻟﻐﻮاﺋﻞ:( )اﻟﺒﻮاﺋﻖ.وﻓﻰ رواﯾﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻﯾﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻻﯾﺄﻣﻦ ﺟﺎره ﺑﻮاﺋﻘﮫ
.واﻟﺸﺮور
Mufrodat
Masuk

:

 ﯾﺪ ﺧﻞ-د ﺧﻞ

Aman

:

 ﯾﺄﻣﻦ- أﻣﻦ

Tetangga

:

ﺟﺎر

Malapetaka, musibah, bencana

:

 ﺑﻮاﺋﻘﮫ-ﺑﺄ ﻗﮫ

Terjemah
Dalam riwayat Muslim (dikatakan): “Tidak akan masuk surga orang yang
tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya”.126
Kandungan Hadits
Setiap muslim antara satu dengan yang lain hendaknya berupaya untuk tidak
mengganggu tetangganya dengan jalan apapun, harus menjaga ketenangannya,
ikut membantu memecahkan problemnya, meringankan penderitaannya dan ikut
bergembira ketika seorang tetangga berbahagia karena mendapat anugerah Allah
Swt.
Menurut beberapa ulama’ maksud kata “ Tidak masuk Surga “ dalam hadits
ini memunculkan dua penjelasan sebagai berikut. Pertama, mungkin hadits ini
berlaku untuk orang-orang yang menghalalkan praktek menyakiti tetangga seperti
halnya orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Islam yang tidak banyak
memperhatikan soal-soal hidup bertetangga.127 Tentu saja orang seperti ini telah
kafir dan tidak akan pernah masuk surga sebab telah menghalalkan barang yang
haram.
Penjelasan kedua dari hadits ini adalah tidak masuk surga bersama-sama
orang-orang yang sukses (pada gelombang yang pertama) yakni ketika pintu surga
126
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dibukakan khusus untuk mereka, namun orang yang memiliki sifat seperti dalam
hadits tersebut akan masuk surga pada gelombang akhir. Mungkin saja orangorang seperti ini akan dihukum terlebih dahulu di neraka dan setelah Allah
mengampuninya barulah dimasukkan ke surga.
Ulama’ mengartikan hadits ini menjadi dua takwil karena prinsipnya bahwa
orang yang meninggal dan dalam keadaan membawa tauhid (mengesakan Allah
Swt.) namun ternyata dia masih termasuk orang yang mengerjakan perbuatan dosa
besar maka nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Kalau Allah
mengampuninya maka dia akan masuk surga jika Allah berkehendak lain maka
Dia akan menyiksanya terlebih dahulu baru memasukkannya ke surga.128
H. Hadits Kedelapan tentang Perintah Menghormati Tetangga
Harmalah bin Yahya, (kb) Ibnu Wahb, dia berkata, (ak ) Yunus, dari Ibnu
Syihab, dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah
Saw., beliau bersabda:

واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ

واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ ﻓﻠﯿﻘﻞ ﺧﯿﺮا أوﻟﯿﺼﻤﺖ وﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ
(واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ ﻓﻠﯿﻜﺮم ﺿﯿﻔﮫ )رواه اﻟﺒﺨﺎري

ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ

ﻓﻠﯿﻜﺮم ﺟﺎره وﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ

Mufrodat
Beriman

:

اﻣﻦ – ﯾﺆﻣﻦ

Memuliakan

:

اﻛﺮم – ﯾﻜﺮم

Tetangga/tetangganya

:

 ﺟﺎره- ﺟﺎر

Tamu

:

ﺿﯿﻒ

Terjemah
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata
yang baik atau lebih memilih untuk diam saja. Barang siapa beriman
kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya.
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Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia
memuliakan tamunya. 129
Kandungan Hadits
Hadits ini merupakan anjuran kepada mukmin supaya memelihara hubungan
kemasyarakatan dengan baik seperti hubungannya dengan tetangga, ketika
menerima tamu, berbicara, dll.
Ketiga hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai tanda
benarnya iman sekaligus janji Allah dan ancaman Allah. Pertama, memuliakan
tetangga dengan cara memperlakukan mereka dengan baik. Rasulullah pernah
menganjurkan pada sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghiffari ketika memasak kuah
hendaklah diperbanyak airnya barangkali ada di antara mereka yang tak sempat
membuat kuah sehingga dapat diberikan kepada tetangga yang memerlukan.
Dalam kisah lain dari Abu Hurairah RA. disebutkan bahwa Rasulullah Saw.
bersabda “ Hai wanita-wanita muslimah janganlah kamu merasa kurang berharga
memberi sesuatu kepada tetangga yang lain walau hanya berupa kikil kambing ”.
Begitu banyak jalan kebaikan yang dapat dilakukan walau hanya sedikit. Saling
memberi hadiah di antara mereka bukan wujud materi yang diutamakan namun
nilai hubungan bathin yang ditimbulkan oleh ihwal itu.130 Dalam hadits yang lain
disebutkan di antaranya kewajiban bertetangga antara lain: 1. Jika pinjam
kepadamu maka pinjamilah, 2. Jika minta tolong, maka tolonglah, 3. Jika sakit
kunjungilah, 4. Jika membutuhkan (apa-apa) berilah , 5. Jika fakir bantulah,
6. Jika mendapatkan kesenangan ucapkanlah selamat kepadanya, 7. Jika tertimpa
musibah hiburlah, 8. Jika meninggal dunia ikutilah jenazahnya , 9. Janganlah
(rumahnya) engkau tutup dengan bangunanmu sehingga ia terhalang memperoleh
udara kecuali dengan izinnya, 10. Janganlah engkau mengganggunya dengan bau
masakanmu kecuali kalau engkau beri sekedarnya , 11. Dan jika engkau membeli
buah-buahan hadiahilah ia, kalau hal itu tidak engkau lakukan maka bawalah
masuk ke dalam rumahmu dengan cara rahasia dan janganlah anakmu
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membawanya

keluar

rumah

yang

menyebabkan

anak

tetangga

itu

menginginkannya. (Hadits Riwayat Abu Hurairah RA).
Hal kedua, yakni setiap muslim harus menghormati tamunya dalam batasbatas sewajarnya tanpa ada unsur kesombongan dan berlebih-lebihan. Etika mulia
dalam Islam dan akhlak para Nabi serta orang-orang shalih adalah memuliakan
tamunya. Seperti kata pepatah “Tamu adalah raja” maka seharusnyalah kita
memuliakannya. Al-Laits telah mewajibkan seseorang untuk memuliakan
tamunya selama semalam. Pemberian hidangan dan perlakuan yang hangat dari
tuan rumah hendaknya dilakukan tanpa unsur paksaan dan ancaman. Dengan
memuliakan tamu maka semakin bertambah ukhuwah Islamiyah antara sesama
manusia.
Ketiga, setiap muslim dianjurkan menjaga lidahnya, tidak berbicara kecuali
yang baik (bermanfaat). Apabila ia harus berkata kasar maka hendaklah
dicegahnya hal itu karena diamnya lebih selamat daripada berbicara tidak baik.
Adapun orang-orang ahli ibadah lebih memilih untuk diam karena mereka tahu
dalam perkataan mengandung banyak bencana sering kali perkataan seseorang
mengandung ambisi pribadi, keinginan untuk menonjolkan sifat-sifat yang positif
(menimbulkan riya’) kecenderungan ingin menonjolkan dirinya yang lebih unggul
di antara sesamanya dan masih banyak lagi. Al Imam Syafi’i telah memeras
intisari dari hadits ini sehingga beliau berkata “Jika seseorang hendak berbicara
maka hendaklah dipikirkan terlebih dahulu jika dipertimbangkan perkataannya
tidak memberikan manfaat atau menimbulkan madharat atau pun ragu-ragu maka
lebih baik dia menahan ucapannya “. Demikianlah agama Islam telah memberikan
tuntunan pada umatnya dalam hal bertetangga yang semuanya pada akhirnya
memberikan kemaslahatan bagi umat.
I. Hadits Kesembilan tentang Menebarkan Salam dan Menyambung
Silaturahmi

اﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم و ﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم,ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس: م.ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ص:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم ﻗﺎل
( )اﺧﺮﺟﮫ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺻﺤﺤﮫ.واطﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم وﺻﻠﻮا ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﺎس ﻧﯿﺎم ﺗﺪﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺴﻼم

78

Mufrodat
Menyebarkan :

اﻹﻓﺸﺎء

Kasih sayang, keluarga, persaudaraan:

اﻷرﺣﺎم

Sejahtera:

ﺳﻼم

Terjemah
“Dari Abdullah bin Salam ia berkata, telah bersabda Rosulullah Saw.
“Hai manusia sebarkanlah salam dan hubungilah keluarga-keluarga dan
berilah makan dan shalatlah pada malam ketika manusia tidur, niscaya
kamu masuk surga dengan sejahtera.”
Kandungan Hadits
Hadits di atas mengandung beberapa pokok bahasan, pertama anjuran untuk
mengucapkan salam. Berdasarkan al-Qur’an dan hadits keutamaan salam adalah
menumbuhkan rasa saling mencintai antar sesama muslim. Kedua adalah
menghubungkan silaturrahmi, memberi makan kepada fakir miskin, sholat pada
malam hari ketika semua orang sedang tidur. Hal tersebut di atas sangat
dianjurkan Rosulullah agar mendapat kebahagiaan di akhirat dan masuk surga
dengan sejahtera.
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BAB X

KOLUSI DAN KORUPSI
A. Hadits Pertama tentang Laknat Rosululloh bagi Penyuap dan yang
Disuap

 اﻟﺮاﺷﻰ واﻟﻤﺮﺗﺸﻰ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ )رواه.م. ﻟﻌﻦ رﺳﻮل ﷲ ص:ﻋﻦ أﺑﻰ ھﺮﯾﺮة رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل
١٣١

.(اﺣﻤﺪ واﻷرﺑﻌﺔ وﺣﺴﻨﮫ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺻﺤﺤﮫ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن

Mufrodat

ﻟﻌﻦ

: usiran dan penjauhan dari rahmat Allah

اﻟﺮاﺷﻰ

: orang yang menyuap

اﻟﻤﺮﺗﺸﻰ

: orang yang menerima suap.132

Terjemah
Dari Abu Hurairah RA, berkata, "Rosulullah Saw. melaknat penyuap dan
yang diberi suap dalam urusan hukum." (H.R. Ahmad dan Imam yang empat
dan dihasankan oleh Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).133
Kandungan Hadits
Menyuap dalam masalah hukum adalah pemberian sesuatu, baik berupa uang
atau lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau
mendapat keringanan hukum. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam
dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari
hasil menyuap tersebut tergolong harta yang diperoleh melalui jalan bathil.
Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan
merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat dan menyebabkan
terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum
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sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya akan terjadi
kekacauan dan ketidakadilan. Dengan suap, banyak pelanggar yang seharusnya
diberi hukuman berat, justru mendapat hukuman ringan, bahkan lolos dari jeratan
hukum. Sebaliknya, banyak pelanggar hukum ringan yang dilakukan oleh orang
kecil mendapat hukuman sangat berat karena tidak memiliki uang untuk menyuap
para hakim.
Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkannya sebagai salah
satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan Rosul-Nya. Karena perbuatan
tersebut tidak hanya melecehkan hukum, tetapi lebih jauh lagi melecehkan hak
seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu,
seorang hakim hendaklah tidak menerima pemberian apapun dari pihak manapun
selain gajinya sebagai hakim.
Untuk mengurangi perbuatan suap menyuap dalam masalah hukum, jabatan
hakim lebih utama diberikan kepada mereka yang berkecukupan daripada dijabat
oleh mereka yang hidupnya serba kekurangan karena kemiskinan seorang hakim
akan mudah membawa dirinya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang bukan
haknya.134
Sebenarnya, suap-menyuap tidak hanya dilarang dalam masalah hukum saja,
tetapi dalam berbagai aktifitas dan kegiatan, dalam beberapa hadis lainnya, suapmenyuap tidak dikhususkan terhadap masalah-masalah hukum saja, tetapi bersifat
umum.
Adapun suap, yaitu orang yang memberikan harta untuk mencapai kepada
pembatalan yang hak atau untuk mencapai kebathilan. Orang yang mengambil
suap, orang yang memberikan dan mediator di antara keduanya, maka semua
mendapatkan laknat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Muhammad
Saw. melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap-Abu Bakar
menambahkan- dan perantaranya" yaitu mediator di antara keduanya.
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Muhammad ibn Ismail al-Kahulany, Subul al-Salam Juz IV (Bandung: Maktabah Dahlan,
tt), 125.
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Hadits di atas menunjukkan bahwa suap-menyuap tersebut termasuk dosa
besar karena laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar. Dikatakan dalam Syarah
Al-Iqna: haram hukumnya pemberian harta dari orang yang menyuap untuk
menetapkan hukum secara bathil dan menolak kebenaran. Demikian pula haram
hukumnya seorang muslim menerima hadiah kecuali hadiah tersebut dari orang
yang memberikan sebelum ia berkuasa, sekalipun ia bukan pemerintah.
Syaikhul Islam Imam Ghazali berkata: “Sesungguhnya seorang hakim tidak
boleh menerima suap baik ia menetapkan hukum yang benar atau salah. Apabila
ia menerima suap atau hadiah, di mana ia memang haram hukumnya, maka ia
harus mengembalikan kepada pemiliknya”.
Hadits di atas menganjurkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan
suap dan janganlah kamu sekalian mau menerima barang suapan. Karena
sesungguhnya Allah Swt. telah melarang perbuatan suap dan juga yang menerima
barang suapan. Dan Allah Swt. sangat melaknat orang yang melakukan perbuatan
tersebut.
Praktek suap menyuap termasuk pelanggaran berat, sehingga Allah Swt.
sangat membenci dan mengharamkannya, karena dapat berdampak negatif bagi
masyarakat seperti merusak akhlak dan moral. Suap dipengaruhi oleh ambisi yang
cenderung menghalalkan segala cara dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan,
sehingga amanat yang telah diberikan seharusnya dilaksanakan dengan tanggung
jawab akan tetapi digunakan untuk kesempatan dalam menguntungkan diri
pribadi. Orang yang melakukan suap menyuap hanyalah orang yang keji karena
telah berani memperjualbelikan agama dan kemuliaan serta menawarkannya.
Dalam al-Qur’an Surat al-Nisa ayat 29, tegas dikatakan: Hai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di
antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu.135
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B. Hadits Kedua tentang Alloh Melaknat juga bagi Penyuap dan yang
Disuap

 ﻟﻌﻦ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺷﻰ: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ أﺑﻰ ھﺮﯾﺮة رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل
١٣٦

(واﻟﻤﺮﺗﺸﻰ )رواه اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻻ اﻟﻨﺴﺎءي

Mufrodat

اﻟﺮاﺷﻰ

: orang yang menyuap

اﻟﻤﺮﺗﺸﻰ

: orang yang menerima suap.137

Terjemah Hadits
Dari Abu Hurairah RA. ia berkata Rosulullah Saw. bersabda: "Laknat Allah
itu atas orang yang menyuap dan yang menerima suap" .(Diriwayatkan AlKhamsah, kecuali Nasa'i).138
Kandungan Hadits
Suap menyuap dalam masalah tenaga kerja misalnya, jika didasarkan pada
besarnya uang suap, bukan pada profesionalisme dan kemampuan, hal itu diyakini
akan merusak kualitas dan kuantitas hasil kerja, bahkan tidak tertutup
kemungkinan bahwa pekerja tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang
ditugaskan kepadanya, sehingga akan merugikan rakyat.
Begitu pula suatu proyek atau tender yang didapatkan melalui suap, maka
pemenang tender akan mengerjakan proyeknya tidak sesuai program atau rencana
sebagaimana yang ada dalam gambar, tetapi mengurangi kualitasnya agar uang
yang dipakai untuk menyuap dapat tertutupi dan ia tidak merugi, sehingga tidak
jarang hasil pekerjaan mereka yang seharusnya kuat 10 tahun, tetapi baru 5 tahun
saja telah rusak.
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Abdul Qadir Ahmad Atha', Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah Saw., Terj.
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Dengan demikian, kapan dan di mana saja, suap akan menyebabkan kerugian
bagi masyarakat banyak. Larangan Islam untuk menjauhi suap tidak lain agar
manusia terhindar dari kerusakan dan kebinasaan di dunia dan siksa Allah Swt.
kelak di akhirat.
Sangat disayangkan, suap menyuap dewasa ini seperti sudah menjadi
penyakit menahun yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan disinyalir sudah
membudaya. Segala aktivitas, baik yang berskala kecil maupun besar tidak
terlepas dari praktek suap. Dengan kata lain, masyarakat telah melahirkan budaya
yang tadinya munkar (tidak dibenarkan) dapat menjadi ma'ruf (dikenal dan dinilai
baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang. Yang ma'ruf pun dapat
menjadi munkar bila tidak lagi dilakukan orang.139

C. Hadits Ketiga tentang Larangan Pejabat Menerima Hadiah

ّ ﺎﻋﺪيﻮل
انﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻋ ﺎﻣﻼ ﻓﺠ ﺎءه اﻟﻌﺎﻣ ﻞ
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻰ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺴ رﺳ
 اﻓ ﻼ ﻗﻌ ﺪت ﻓ ﻰ ﺑﯿ ﺖ: ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﮫ.وھﺬا أھﺪي ﻟ ﻰ
 ﯾﺎ رﺳﻮلﻟﻜﻢﷲ ھﺬا:ﺣﯿﻦ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻘﺎل
أﺑﯿﻚ وأﻣﻚ ﻓﻨﻈﺮت أﯾﮭﺪى ﻟﻚ ام ﻻ؟ ﺛﻢ ﻗﺎم رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﺸ ﯿﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺼ ﻼة
 ھﺬا ﻣ ﻦ: ﻓﻤﺎﺑﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ﻓﯿﺄﺗﯿﻨﺎ ﻓﯿﻘﻮل, أﻣﺎﺑﻌﺪ: ﺛﻢ ﻗﺎل,ﻓﺘﺸﮭﺪ واﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑﻤﺎھﻮاھﻠﮫ
ﻋﻤﻠﻜﻢ وھﺬا أھﺪي ﻟﻰ اﻓﻼ ﻗﻌﺪ ﻓﻰ ﺑﯿﺖ اﺑﯿﮫ واﻣﮫ ﻓﻨﻈﺮ ھﻞ ﯾﮭﺪى ﻟﮫ ام ﻻ؟ ﻓﻮاﻟﺬى ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤ ﺪ
ﺑﯿﺪه ﻻﯾﻐﻞ اﺣﺪﻛﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺷﯿﺄ اﻻ ﺟﺎء ﺑﮫ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﯾﺤﻤﻠ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﻘ ﮫ ان ﻛ ﺎن ﺑﻌﯿ ﺮا ﺟ ﺎء ﺑ ﮫ ﻟ ﮫ
 ﺛ ﻢ:رﻏﺎء وان ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺮة ﺟﺎء ﺑﮭﺎﺧﻮار وان ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎة ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ﺗﯿﻌﺮ ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻓﻘ ﺎل أﺑﻮﺣﻤﯿ ﺪ
 )اﺧﺮﺟ ﮫ اﻟﺒﺨ ﺎرى.وﺳﻠﻢ اﻧﯾﺪهﺎ ﺣﻟﻨ ـﻨﻈﺮ اﻟ ﻰ ﻋﻔ ﺮة اﺑﻄﯿ ﮫ
رﻓﻊ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﺘﻰ
١٤٠

.( ﺑﺎب ﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن واﻟﻨﺬور٧٣ :ﻓﻰ

Mufrodat

اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻼ

: Mempekerjakan seorang pekerja
Pada hadits di atas Rosulullah mempekerjakan Abdullah
Al-Luthbiyah

139
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ﯾﻐﻞ

: Berkhianat, menyembunyikan sesuatu, korupsi

اﻟﺮﻏﺎء

: Suara onta

ﺧﻮار

: Suara sapi

ﯾﻌﺮ

: Suara kambing

ﻋﻨﻖ

: Leher

أﺛﻨﻰ

: Memuji.141

Terjemah
Abu Humaid Assa'id RA. berkata: "Rosulullah Saw. mengangkat seorang
pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai ia datang
kepada Nabi Saw. dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang
diberikan orang kepadaku,". Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya,
"Mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda untuk
melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang)?". Kemudian sesudah
sholat, Nabi Saw. berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu
bersabda, "Amma ba'du, mengapakah seorang pegawai yang diserahi amal,
kemudian ia datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi
hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk
melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! yang jiwa Muhammad
di tangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi)
melainkan ia akan menghadapi di hari Kiamat memikul di atas lehernya, jika
berupa unta bersuara, atau lembu yang menguap atau kambing yang
mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata,
"Kemudian Nabi Saw. mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat
melihat putih kedua ketiaknya." (Dikeluarkan oleh Bukhori dalam Kitab
"Iman dan Nadzar," bab bagaimana cara Nabi Saw. bersumpah).142
Kandungan Hadits
Dalam Islam, hadiah dianggap sebagai salah satu cara untuk lebih merekatkan
persaudaraan atau persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatha’ dari al-Khurasany.

(ﺗﺼﺎﻓﺤﻮا ﯾﺬھﺐ اﻟﻐﻞ وﺗﮭﺎدوا ﺗﺤﺎﺑﻮا وﺗﺬھﺐ اﻟﺸﺤﻨﺎء )رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
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Artinya: Saling bersalamanlah kamu semua, niscaya akan menghilangkan
kedengkian, saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling
mencintai dan menghilangkan percekcokan. (H.R. Imam Malik).
Akan tetapi Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah,
baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata
lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah, misalnya bagi seorang
pejabat atau pemegang kekuasaan.
Hal itu ditujukan untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Banyak
orang yang ingin sekali mengenal bahkan akrab dengan orang-orang yang
terpandang, baik para pejabat maupun orang-orang yang memiliki kedudukan
tinggi lainnya. Mereka menempuh berbagai jalan untuk dapat mendekati orangorang tersebut dengan cara memberi hadiah kepadanya padahal pejabat tersebut
hidup berkecukupan, bahkan tak pantas untuk diberi hadiah, karena masih banyak
orang lain yang lebih membutuhkan hadiah tersebut.
Oleh karena itu, Islam melarang seorang pejabat atau petugas Negara dalam
posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun karena hal
itu tidaklah layak dan menimbulkan fitnah. Di samping sudah mendapatkan gaji
dari Negara, alasan pemberian hadiah tersebut berkat kedudukannya. Bila dia
tidak memiliki kedudukan atau jabatan, belum tentu orang-orang tersebut akan
memberi hadiah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas bahwa ia tidak
menjabat dan hanya diam di rumah, tidak seorangpun yang memberi hadiah
kepadanya.
Dengan demikian, hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau yang
berwenang –kecil ataupun besar wewenangnya-apabila sebelumnya tidak biasa
terima dinilai sebagai sogokan terselubung.
Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat sebenarnya
bukanlah haknya. Di samping itu, niat orang-orang memberikan hadiah kepada
para pejabat atau pegawai, dipastikan tidak didorong dan didasarkan pada
keikhlasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia di hadapan Allah Swt.143
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Dalam hadits di atas Imam Ghazali mengatakan, "Jika terdapat berbagai
tekanan ini maka hakim, gubernur, dan siapa saja yang posisinya seperti itu
hendaknya membayangkan dirinya berada di rumah ibu atau bapaknya. Apa yang
ia dapatkan setelah tidak menjabat, dan ia berada di rumah ibunya, bolehlah
diambil, sedangkan harta yang diketahui bahwa ia diberikan kepadanya karena
kedudukannya, haram baginya. Adapun mengenai hadiah yang diberikan kawankawan kepadanya, tetapi belum jelas apakah mereka juga akan memberikan
kepadanya ketika ia tidak menjabat, itu adalah syubhat. Karena itu hendaknya ia
menghindar darinya.
Hadits di atas ditujukan kepada pemimpin yang ataupun seorang pejabat yang
menduduki tahta, dan dia menjalankan aturan dengan seenaknya sendiri, maka
alangkah baiknya pulang ke tempat orang tuanya saja. Dan Allah Swt. sangat
melarang seseorang menerima barang atau hadiah yang belum tahu asal usulnya
barang tersebut. Maka alangkah baiknya tinggalkan jauh-jauh perbuatan tersebut
karena Allah

Swt.

akan

menjauhkan orang tersebut

dari

surga dan

mendekatkannya ke dalam api neraka.
Hadist di atas menunjukkan bahwasanya ‘amil dilarang menerima hadiah,
karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan yang merugikan. Larangan
menerima hadiah, tidak diharuskan hanya pada ‘amil (pengurus zakat) saja, tetapi
juga para pegawai yang bekerja pada pemerintahan ataupun perusahaan. Dengan
adanya pemberian hadiah sedangkan orang yang diberi mempunyai jabatan tidak
menutup kemungkinan terjadi korupsi di dalam pemerintahan ataupun perusahaan
di mana orang tersebut bekerja, karena dikhawatirkan hadiah tersebut beralih
fungsi yang sebetulnya pemberian untuk kenang-kenangan, permohonan,
penghargaan, atau lainnya berubah menjadi sogokan, sedangkan sogokan adalah
awal dari terjadinya korupsi. Seandainya orang tersebut menerima hadiah, karena
mempunyai jabatan, maka pada hari Kiamat nanti orang tersebut akan memikul
seekor unta yang meringkik, atau seekor lembu yang mengeluh, atau seekor
kambing yang mengembek di atas tengkuknya,144 berdasarkan hadits di atas.
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Selain itu, hadiah yang telah beralih fungsi tersebut menyebabkan orang
masuk neraka dan hukum hadiah yang telah beralih fungsi tersebut adalah haram.
Berdasarkan kaidah ushuliyah,

ﻣﺎﺣﺮم ﻋﻤﻠﮫ ﺣﺮم طﻠﺒﮫ
”Sesuatu yang haram dikerjakan haram pula mencarinya/
memintanya”.145

D. Hadits Keempat tentang Tidak Boleh Korupsi walaupun Kecil Nilainya

ّ ﻣ:ﻰ
انﻦ اﺻ ﺤﺎب اﻟﻨﺒ ﻰ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ ﺗ ﻮﻓﻰ ﯾ ﻮم
اﻟﺠﮭﻨ ﻼ
ﻋﻦ زﯾ ﺪ ﺑ ﻦ ﺧﺎﻟ ﺪ رﺟ
 ﻓﺘﻐﯿﺮت وﺟﻮه, ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ: ﻓﺬﻛﺮوا ذﻟﻚ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل,ﺧﯿﺒﺮ
ﻦ

ﺮزا ﻣ

ﺪﻧﺎ ﺧ

ﮫ ﻓﻮﺟ

ﻨﺎ ﻣﺘﺎﻋ

 ﻓﻔﺘﺸ,ﺒﯿﻞ ﷲ

ّ  ﻓ:ﺎل
ان ﻰ ﺳ
ﺎﺣﺒﻜﻢﻓﻘﻏ ﻞ
,ﺻ ذﻟ ﻚ
ﺎس ﻋﻠ ﻰ

١٤٦

.( )واﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ. ﻻﺗﺴﺎوى درھﻤﯿﻦ,ﺧﺮزﯾﮭﻮد

Mufrodat

ﻓﺘﺸﻨﺎ

: Memeriksa

ﺗﺴﺎوى

: Sampai.147

Terjemah Hadits
Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani R.A. bahwa seorang laki-laki dari sahabat
Nabi Saw. wafat pada waktu perang Khaibar. Dilaporkan hal itu kepada
Rosulullah Saw. lalu beliau bersabda: "Sholatkanlah teman kamu (aku tidak
mau mensholatkannya)". Berubahlah raut wajah para sahabat karenanya.
Kemudian beliau bersabda: "Sebenarnya temanmu itu berlaku korupsi di jalan
Allah." Maka kami memeriksa barang-barangnya, lalu kami dapatkan seuntai
marjan Yahudi, tidak mencapai dua dirham." (Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu
Majah).148
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Kandungan Hadits
Dalam hal korupsi tidak pandang apakah itu besar atau kecil, banyak atau
sedikit yang dinamakan korupsi tetap korupsi walau hanya seuntai marjan
(sedikit).
E. Hadits Kelima tentang Terhalangnya Masuk Surga bagi Pemimpin yang
Menipu Rakyatnya

 ﺳ ﻤﻌﺖ رﺳ ﻮل ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ:وﻋﻦ اﺑﻰ ﯾﻌﻠﻰ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴ ﺎر رﺿ ﻰ ﷲ ﻋﻨ ﮫ ﻗ ﺎل
 ﻣﺎﻣﻦ ﻋﺒ ﺪ ﯾﺴ ﺘﺮﻋﯿﮫ ﷲ رﻋﯿ ﺔ ﯾﻤ ﻮت ﯾ ﻮم ﯾﻤ ﻮت وھ ﻮ ﻏ ﺎش ﻟﺮﻋﯿﺘ ﮫ اﻻﺣ ﺮم ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ:ﯾﻘﻮل
.( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.اﻟﺠﻨﺔ
 ﻓﻠﻢ ﯾﺤﻄﮭﺎ ﺑﻨﺼﺤﮫ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ راﺋﺤﺔ اﻟﺠﻨﺔ:وﻓﻰ رواﯾﺔ
ﻮراﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺛﻢ ﻻﯾﺠﮭﺪ ﻟﮭﻢ وﯾﻨﺼﻊ ﻟﮭﻢ اﻻﻟ ﻢ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻣﻌﮭ ﻢ
 ﻣﺎﻣﻦ اﻣﯿﺮ ﯾﻠﻰ اﻣ:وﻓﻰ رواﯾﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
١٤٩

.اﻟﺠﻨﺔ

Mufrodat

ﻏﺎش

: Menipu

ﯾﺠﮭﺪ

: Bersungguh-sungguh

ﯾﻨﺼﺢ

: Menasehati.150

Terjemah
Dari Abi Ya'la (Ma'qil) bin Yasar RA. ia berkata: Aku pernah mendengar
Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak seorang pun yang diamanati oleh Allah
untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal dunia sedang ia ketika
meninggal itu dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah
mengharamkan baginya surga." (HR. Bukhari-Muslim).
Dalam riwayat lain (dikatakan): Kemudian ia tidak memimpinnya dengan
nasehat-nasehatnya, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga."
Dalam riwayat Muslim (dikatakan): Tidak ada seorang pemimpin yang
mengurusi urusan kaum muslimin kemudian ia tidak bersungguh-sungguh dan

149

Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 3 (Surabaya: Bina Ilmu,
2006), 2.
150
Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), 420.
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tidak menasehati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama
mereka.".151
Kandungan Hadits
Kepemimpinan

adalah

amanat,

sedang

amanat

yang

disia-siakan,

konsekuensinya tidak ringan. Maka seorang pemimpin yang tidak menunaikan
amanat kepemimpinannya terhadap umat yang dipimpinnya, seperti menipu,
korupsi, suap dan sebagainya maka ancamannya sangat berat, yaitu dijauhkan dari
rahmat Allah di akhirat nanti sehingga haram baginya surga.
Kemudian di antara tugas seorang pemimpin terhadap rakyat yang
dipimpinnya ialah membimbing, mengarahkan dan menunjukkan jalan kebajikan
terhadap mereka dengan nasehat-nasehat yang baik. Jadi pada dasarnya seorang
pemimpin haruslah bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada rakyat yang
dipimpinnya serta menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau beban dan tugas
ini tidak ditunaikan, maka kelak di akhirat nanti tidak ada lain balasannya kecuali
api neraka.152

َ َﺣ ﱠﺮ َم ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ْاﻟﺠﻨّ ﺔ: Al-Qadhi `Iyadh berkata: "Makna kata tahrim dalam
hadits ini sudah cukup jelas, yakni memberikan peringatan para pemimpin yang
diberi kepercayaan oleh Allah Swt. untuk mengurusi kemaslahatan urusan agama
maupun dunia kaum muslimin dan agar supaya tidak mengelabui mereka. Apabila
dia berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepada dirinya, maka dia sama
dengan telah mengelabui mereka semua. Pengkhianatan tersebut bisa berbentuk
tidak memberikan nasehat, tidak menerangkan ajaran agama yang harus mereka
terima,

tidak

memelihara

ajaran

syariat

dari

unsur-unsur

asing

yang

membahayakan, mengabaikan batasan-batasan dan menelantarkan hak-hak kaum
muslimin, tidak sepenuhnya memerangi musuh mereka dan tidak menegakkan
keadilan di antara mereka. Bisa juga dengan mengambil uang rakyat tanpa
sepengetahuan rakyatnya.
Allah memperingatkan kepada seorang pemimpin supaya bersikap bijaksana
dan adil dalam kepemimpinannya. Dan harus menjadikan rakyatnya terasa
151
152

Husain A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 2-3.
Ibid., 3.
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nyaman dalam kepemimpinannya. Allah juga melarang pemimpin mengkhianati
ataupun mengelabui rakyatnya, rakus harta dan juga korupsi uang yang bukan
hasilnya sendiri.
F. Hadist Keenam tentang Larangan Berkhianat dalam Memegang
Jabatan153

(ٌ)ر َواهُ أَﺑُﻮْ داود
َ َﻣ ِﻦ ا ْﺳﺘَ ْﻌ َﻤ ْﻠﻨَﺎهُ َﻋﻠَﻲ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻓَﺮز ْﻗﻨَﺎهُ ِر ْزﻗَﺎ ً ﻓَ َﻤﺎ ﺑَﻌْﺪ َ َذﻟِﻚَ ﻓَﮭُ َﻮ ﻏﻠُﻮْ ل
Mufrodat :

 ا ْﺳﺘَ ْﻌ َﻤ ْﻠﻨَﺎ: kami angkat
 ُﻏﻠُﻮْ ٌل: pengkhianatan
ُ ﻓَﺮزَ ْﻗﻨَﺎه: berikannya
Terjemah Hadits
Barang siapa yang kami angkat sebagai pejabat, lalu kami berikan gaji
kepadanya maka apa yang diambilnya di luar itu adalah pengkhianatan.
(HR. Abu Daud)
Kandungan Hadits
Agama Islam sangat melarang dan mengharamkan suap dalam berbagai
bentuk dan berbagai istilahnya. Suap dalam istilah lain yaitu "hadiah" tidak
mengubah statusnya dari haram menjadi halal. Umar bin Abdul Aziz
mendapatkan hadiah ketika menjadi Kholifah, lalu menolaknya. Lalu dikatakan
kepadanya, "Rasulullah dahulu menerima hadiah." Ia pun menjawab,"Baginya
hadiah namun bagiku risywah."
Rasulullah Saw. mengutus seorang gubernur untuk mengumpulkan zakat
kabilah Azad. Begitu sampai di hadapan Nabi Saw., gubernur itu lalu menahan
sebagian uang yang dibawanya dan berkata, "Ini untuk kalian dan ini untukku
sebagai hadiah. "Nabi Saw. murka dan bersabda, "Jika engkau benar, tidaklah
lebih baik kamu duduk saja di rumah ayah ibumu, hingga hadiah itu datang
menghampirimu."
153

Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Solo: Era Intermedia, 2003), 464-465.
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Hadits di atas menganjurkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan
suap dan janganlah kamu sekalian mau menerima barang suapan. Karena
sesungguhnya Allah Swt. telah melarang perbuatan suap dan juga yang menerima
barang suapan. Dan Allah Swt. sangat melaknat orang yang melakukan perbuatan
tersebut.

G. Hadits Ketujuh tentang Hadiah bagi Pejabat termasuk Pengkhianatan

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻲ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﺣﺪﺛﻨﻲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﻋﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
 ھﺪاﯾﺎ:ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
(اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻠﻮل )رواه أﺣﻤﺪ
Mufrodat

ھﺪاﯾﺎ
اﻟﻌﻤﺎل
ﻏﻠﻮل

: hadiah-hadiah
: pejabat
: pengkhianatan

Terjemah
Dari Abu Hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:
“Hadiah-hadiah pada pejabat adalah ghulul (pengkhianatan).” (H.R.
Ahmad).
Kandungan Hadist
Praktek pemberian hadiah-hadiah sudah menjadi tradisi di kalangan pejabat
(pemerintah/swasta) melalui kecurangan atau tindakan penggelapan yang
dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, baik yang diambil itu harta
Negara maupun masyarakat.
Tidak heran ada yang menganggap harta ghulul adalah harta yang diperoleh
oleh pejabat, jadi tidak amanah di dalam mengemban tanggung jawab dan ini
identik dengan korupsi.154

154

http://kommabogor.wordpress.com//korupsi-perspektif-hadis//, diambil pada tanggal 13
Pebruari 2017 pukul 06. 10 WIB.
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BAB XI
MONOPOLI

A. Hadits Pertama tentang Larangan Mencegat Penjual di tengah Jalan
Menuju Pasar

ُ َﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠ ﱠ َﻢ اَ ْن ﺗُﺘَﻠَﻘﱠﻰ اﻟﺮﱡ ْﻛﺒ
 َواَ ْن َﯾﺒِ ْﯿ َﻊ.ﺎن
َ ِ ﻧَﮭَﻰ َرﺳُﻮْ ُل ﷲ:س ﻗَﺎ َل
ٍ ﻋ َِﻦ اﺑ ِْﻦ َﻋﺒﱠﺎ-١
ُ  ﻗُ ْﻠ: ﺎل
 )رواه. ﻻَﯾَﻜ ْﻦ ﻟَﮫُ ِﺳ ْﻤ َﺴﺎرًا: ﺎل
َ َﺎﺿ ٌﺮ ﻟِﺒَﺎ ٍد؟ ﻗ
َ َ ﻗ.ﺎﺿ ٌﺮ ﻟِﺒَﺎ ٍد
ِ  َﻣﺎ ﻗَﻮْ ﻟُﮫُ َﺣ: س
ِ َﺣ
ٍ َ ﺖ ِﻹﺑ ِْﻦ َﻋﺒّﺎ
.(ﻣﺴﻠﻢ
 ﻻَﯾَﺤْ ﺘَﻘِ ُﺮ: ﺻﻠﻰ ﷲ ُﻋﻠﯿ ِﮫ وﺳﻠ َﻢ ﻗﺎل
َ ِﺿ َﻲ ﷲ ُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻋَﻦ َرﺳُﻮْ ِل ﷲ
ِ  َو ﻋ َْﻦ َﻣ ْﻌ َﻤ ِﺮ اﺑ ِْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﷲِ َر-٢
١٥٥
.()رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺎطﻰ ٌء
ِ َإِﻻﱠ ﺧ
Mufrodat
kau menemui (menjemput):

ﺗُﺘَﻠَﻘﱠﻰ

Orang-orang yang membawa barang dagangan : اﻟﺮﻛﺒﺎن
Orang kota

:

ﺣﺎﺿﺮ

Orang desa

:

ﺑﺎد

Perantara (antara penjual dan pembeli)
١٥٦

: ﺳﻤﺴﺎرا

Menimbun : ﯾﺤﺘﻘﺮ

Terjemah
“Dari Ibnu Abbas, ia berkata:“Rosulullah Saw. melarang pencegatan
terhadap kafilah dan penjualan oleh orang kota untuk orang desa.”
Thowus berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, arti sabda beliau:
orang kota untuk orang desa?”
Ia menjawab: “orang kota tidak boleh menjadi makelar”.
“Dari Ma’mar bin ‘Abdillah R.A. dari Nabi Saw. beliau bersabda:
“Tidaklah menimbun barang melainkan orang yang bersalah “. HR.
Muslim.

155
156

Abu Husein, Shahih Muslim Juz I (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 10.
Ibid., 10.
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Kandungan Hadits
Hadits ini melarang penjualan dengan menjemput para pedagang yang datang
dari desa jauh di luar pasar di mana harga di pasar lebih tinggi dari harga yang
ditentukan di tempat penjemputan. Karena hal ini dapat merugikan pedagang
ataupun penjual. Seharusnya pembeli membeli barang setelah pedagang sampai di
pasar dan telah menentukan harga barang yang dijualnya.

B. Hadits Kedua tentang Kebebasan bagi Pemilik Barang Apakah Menjual
Sendiri atau Menyerahkan kepada Makelar

 ﻻَﺗَﻠَﻘﱡﻮْ ا:ﻗﺎل رﺳﻮ ُل ﷲِ ﺻﻠﻰ ﷲ ُﻋﻠﯿ ِﮫ وﺳﻠ َﻢ
َ :ُاﺑﻦ ﺳﯿِﺮﯾﻦَ ﯾﻘﻮ ُل ﺳﻤﻌﺖ اﺑَﺎ ھﺮﯾﺮةَ ﯾﻘﻮل
ِ ﻋ َْﻦ
١٥٧
()رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺎر
َ ْﺐ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَﻠَﻘﻰ ﻓَﺎ ْﺷﺘَ َﺮى ِﻣ ْﻨﮫُ ﻓَﺈ ِ َذا اَﺗَﻰ َﺳﯿﱢ ُﺪهُ اﻟﺴﱡﻮ
َ ﻟﺠ ْﻠ
َ ْا
ِ َق ﻓَﮭ َُﻮ ﺑِ ْﺎﻟ ِﺨﯿ
Mufrodat

ﺟﻠﺐ

: Barang dagangan.

ﺧﯿﺎر

: Memilih ( untuk dijual atau menjualnya sendiri).

Terjemah
Dari Ibnu Sirin berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata
“Rosulullah Saw. bersabda:”Janganlah kamu menyongsong barang
dagangan yang baru datang dari desa untuk menjadi makelarnya. Barang
siapa yang menyongsongnya, hendaknya dia membelinya; kecuali jika
pedagang barang itu telah memasuki pasar, maka ia boleh memilih,
dijualkan atau menjualnya sendiri.”158
Kandungan Hadits
Menjemput barang dagangan yang datang dari luar kota bermaksud hendak
dibelinya dengan harga lebih murah dari harga di pasar, apabila terjadi demikian,

157
158

Abu Abdur Rahman, Sunan An-Nasa’iy VII (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 412.
Ibid., 412.
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maka pemilik barang mempunyai hak khiyar (memilih) artinya ia berhak
menjadikan atau membatalkan akad jual belinya tersebut.159
C. Hadits Ketiga tentang Larangan Menawar Barang yang Sudah Ditawar
Orang lain

 ﻻَﺗَﻠَﻘﱡﻮْ ا اﻟ ُﺮ ْﻛﺒَﺎنَ ﻟِ ْﻠﺒَﯿ ِْﻊ:ﻋﻦ اﻷﻋﺮج ﻋﻦ اﺑﻲ ھﺮﯾﺮةَ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ِ
١٦٠
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.ﺎﺿ ٌﺮ ﻟِﺒَﺎ ٍد
ُ َوﻻَﯾَﺒِ ْﻊ ﺑَ ْﻌ
َ ْﺾ َوﻻَﺗَﻨ
ِ َﺎﺟﺸﻮْ ا َوﻻَﯾَﺒِ ْﯿ ُﻊ َﺣ
َ ﻀ ُﻜ ْﻢ َﻋ
ٍ ﻠﻰ ﺑَﯿ ِْﻊ ﺑَﻌ
Mufrodat

ﺑﯿﻊ

: Penjualan

ﯾﺒﯿﻊ

: Menjual

ﻻﺗﻨﺎﺟﺸﻮا

: Janganlah kamu bersaing (dalam penawaran).

Terjemah
Dari Al-A’roj dari Abu Hurairah RA. bahwa Rosulullah Saw. bersabda:
Janganlah kamu menyongsong barang dagangan orang-orang desa,
janganlah menjual di atas penjualan orang lain, janganlah bersaing
dalam penawaran, dan janganlah orang kota menjualkan barang
dagangan orang desa demi untuk mencari keuntungan buat diri sendiri.”
Kandungan Hadits
Hadits ini menerangkan beberapa larangan:161
1. Orang kota menjualkan orang desa, misalnya orang desa datang membawa
dagangan yang akan dijualnya dengan harga pada hari itu, kemudian orang
kota mendekatinya dan berkata:”Tinggalkan barangmu itu di tempatku, akan
aku jualkan bagimu dengan harga yang lebih tinggi dari hari ini dengan
mengangsur”.
2. Menjual atas penjualan orang lain, misalnya A sedang menawar barang milik si
B, si C mendekati si A dan berkata kepadanya: ”Urungkanlah penawaranmu
159

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, Tarjamah Bulughul Marom (Semarang: Wicaksana,
2004), 462.
160
Abu Abdur Rahman, Sunan An-Nasa’iy VII (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 410.
161
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, Tarjamah Bulughul Marom (Semarang: Wicaksana,
2004), 462-463.
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kepada si B, aku dapat memberi kamu barang itu dengan harga lebih murah
dan lebih bagus dari pada barang ini”.
3. Menawar atas tawaran saudaranya, misalnya A sedang menawar barang dengan
harga Rp. 1000,- tiba-tiba datang si B menawar barang itu dengan harga Rp.
1500,-.
D. Hadits Keempat tentang Larangan Menimbun Barang

.ﺎن
َ ﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮْ أَﺣْ َﻤﺪ.
َ ﻀ ْﻤ ﱡﻲ
َ َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ﻧَﺼْ ُﺮ ﺑ ُْﻦ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﺠ ْﮭ
ِ َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ إِﺳ َْﺮاﺋِﯿ َْﻞ ﻋ َْﻦ َﻋﻠِ ﱢﻰ ﺑ ِْﻦ َﺳﺎﻟِ ِﻢ ا ْﺑ ِﻦ ﺛَﻮْ ﺑ.َ
ﺎل َرﺳُﻮْ ُل
َ َ ﻗ: ﺎل
َ َ ﻗ: ب
ِ  ﻋ َْﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ ﺑ ِْﻦ ْاﻟﺨَ ﻄﱠﺎ,ﺐ
ِ  ﻋ َْﻦ َﺳ ِﻌ ْﯿ ِﺪ ﺑ ِْﻦ ْاﻟ ُﻤ َﺴﯿﱠ,َﺎن
ِ ﻋ َْﻦ َﻋﻠِ ﱟﻰ ﺑ ِْﻦ زَ ْﯾ ِﺪ ﺑ ِْﻦ َﺟ ْﺪﻋ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠ ﱠ َﻢ
ٌ ْ"اﻟ َﺠﺎﻟِﺐُ َﻣﺮْ ُزو
"ق َو ْاﻟ ُﻤﺤْ ﺘَ ِﻜ ُﺮ َﻣ ْﻠﻌُﻮْ ٌن
َ ﷲ
Mufrodat
pedagang :

ُاﻟﺠﺎﻟِﺐ
َ

diberi rezeki :

ٌ َْﻣﺮْ ُزو
ق

penimbun :

ْاﻟ ُﻤﺤْ ﺘَ ِﻜ ُﺮ
َﻣ ْﻠﻌُﻮْ ٌن

dilaknati :
Terjemah

“Mewartakan kepada kami Nashr bin ‘Aliy al-Jahdhamiy mewartakan
kepada kami Abu Ahmad mewartakan kepada kami Isra-il, dari ‘Aliy
bin Salim bin Tsaubar, dari ‘Aliy bin Zaid bin Ja’dan, dari Sa’id bin alMusayyab, dari Umar bin al-Khaththab, dia berkata: Rasulullah Saw.
bersabda:“Seorang pedagang itu akan diberi rezeki, dan seorang
penimbun itu akan dilaknati.”
Kandungan Hadits
Bahwasanya Allah Swt. telah memerintahkan kita untuk berdagang dengan
cara yang halal.Tiap-tiap orang itu telah tercatat rezekinya masing-masing. Begitu
juga bagi para penjual. Barang siapa yang berdagang dengan jalan yang halal,
niscaya Allah akan menambahkan rezekinya. Dan barang siapa yang berdagang
dengan cara sengaja menimbun barang dagangannya (monopoli), niscaya laknat
Allahlah yang akan dia dapatkan.
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E. Hadits Kelima tentang Larangan Menetapkan Harga yang Tinggi

ﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ِ َﻏﻼَ اﻟ ﱢﺴﻌْﺮ ﻓِﻰ ْاﻟ َﻤ ِﺪ ْﯾﻨَ ِﺔ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﮭ ِﺪ َرﺳُﻮْ ل ﷲ: ﺎل
َ َﺿ َﻰ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ ﻗ
ِ َﺲ ﺑ ِْﻦ َﻣﺎﻟِ ٍﻚ َر
ِ َوﻋ َْﻦ أَﻧ
َ ِﺎل َرﺳُﻮْ ُل ﷲ
َ َ ﻓَﻘ,ﺎرﺳُﻮْ ل ﷲِ َﻏﻠَﻰ اﻟ ﱢﺴﻌْﺮ ﻓَ َﺴﻌﱢﺮْ ﻟَﻨَﺎ
َ َ ﯾ: َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ )إِ ﱠن ﷲ: ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠ ﱠ َﻢ
ْ َْﺲ أَ َﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﯾ
ُ ﱠاز
ﻄﻠُﺒُﻨِﻰ
َ  َوإِﻧّﻰ َﻷَرْ ﺟُﻮْ أَ ْن أَ ْﻟﻘَﻰ ﷲُ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰ َوﻟَﯿ,ق
ِ َھُ َﻮ ْاﻟ ُﻤ َﺴ ﱢﻌ ُﺮ ْاﻟﻘَﺎﺑِﺾُ ْاﻟﺒ
ِ ﺎﺳﻂُ اﻟﺮ
ْ ﺑِ َﻤ
.ﱠﺎن
َ  َو, ﺎئ
ٍ ﻈﻠِ َﻤ ٍﺔ ﻓِﻰ د َِم َوﻻَ َﻣ
ِ ﺻ َﺤ ﱠﺤﮫُ اﺑ ُْﻦ ِﺣﺒ
ِ ﺎل( َر َواهُ ْاﻟﺨَ ْﻤ َﺴﺔُ إِﻻﱠ اﻟﻨﱠ َﺴ
Mufrodat
mahal :

َﻏﻠَﻰ

tetapkanlah harga untuk kami :

ﻓَ َﺴﻌﱢﺮْ ﻟَﻨَﺎ

yang menahan :

ُْاﻟﻘَﺎﺑِﺾ

melepaskan harga :

ُﺎﺳﻂ
ِ َْاﻟﺒ

dapat bertemu :

أَ ْن أَ ْﻟﻘَﻰ

darah dan harta :

د ٍَم َوﻻَ َﻣﺎل

Terjemah
Dari Anas bin Malik, ia berkata:” Harga di kota menjadi mahal di masa
Rasulullah Saw.orang-orang berkata:”Ya Rasulullah, harga menjadi
mahal, karena itu tetapkanlah harga untuk kami! Rasulullah bersabda:
”Sesungguhnya Allah adalah yang menetapkan harga yang menahan,
melepaskan harga dan memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar
aku dapat bertemu kepada Allah dan tidak ada seorangpun dari kamu
menuntut aku lantaran aku berbuat zhalim dalam darah dan harta “.
Kandungan Hadits
Berdasarkan hadits di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menetapkan
harga yang tinggi yang menggoyahkan dunia perdagangan adalah suatu perbuatan
dzalim, karena dapat merugikan satu pihak.
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