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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah berkat pertolongan dan ridla Alloh
Swt. semata, buku Materi Hadits untuk mahasiswa ini
selesai disusun. Shalawat dan salam semoga senantiasa
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai
uswatun hasanah bagi kita.
Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemudahan yang
ada secara optimal, kesulitan dan keterbatasan yang
menghambat proses penyusunan buku ini dapat diatasi
dengan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung
maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis
ingin menyampaikan penghargaan terima kasih yang
seluas-luasnya kepada semua pihak yang telah membantu
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
buku ini.
Penulis hanya mampu berdo’a kehadirat Allah, semoga
bantuan dan partisipasi dari siapapun datangnya, mendapat
tempat yang layak dan balasan yang berlipat ganda
jazākumullāh ahsan al-jazā’.
Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sadar
buku ini sangat jauh dari kesempurnaan dan harapan. Oleh
sebab itu, koreksi, kritik, dan saran yang membangun dari
semua pihak sangat penulis harapkan, teriring harapan
semoga karya ini bermanfaat untuk menambah khazanah
ilmu pengetahuan. Amin yā rabba al-‘ālamîn.
Ponorogo, 1 April 2021
Penyusun
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BAB I
HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN
A. Hadits Pertama tentang Makna iman, Islam dan ihsan

صٍَّٝثهللاُهث َحعٍَح ْيِ ١دٗث َحَ ٚحعٍَّ َحُث َح ِدس ًصاثَ٠ح ْي ًِ ٛث
َحظ ِدذْ٠يدث َح ِدٝثُ٘ه َحش ْيَ ٠حش َحثلَح َحث
ٟث َح
ي:ث َحو َحْثإٌَّبِد ُه
هللث َحَ ٚحِ َحَل ِدئ َحى ِدح ِدٗث
ثاا ْيَ ٠حّ ُهْ ثلَح َحث
طث َح َحجَح ُٖهث َحس ُهشًٌلث َحمَح َحث
ي:ثاَح ْيا ْيَ ٠حّ ُهْث َح ْيْثجُه ْيؤ ِدِ َحٓث ِد ِد
ي:ث َحِ ْي ِد
ِدٌٍَّٕ ِد
ي:ثاَح ْي ِداع َحُهَل ُهَث َح ْيْثجَح ْي بُه َحذث
ااع َحْيَل ُهَ ثلَح َحث
د.ثلَح َحث
ِ ٚدٍِدمَح ئِد ِدٗثِ ٚد ُهش ُهعٍِد ِدٗث َحٚجُه ْيؤ ِدِ َحٓث ِد ْيٌبَح ْي ِدث
ي:ث َحِ ْي ِد
ٞثاٌ َّض َحو ْي
ظةَحث َحٚجَحص ْيُهَ ٛحَث
هللاَحث َحَ ٚحَلجُه ْيؾ ِدش َح
َحثاٌ َحّ ْيفش ْيُهَ ٚح
نث ِد ِدٗث َحٚجُهمِد ْيَ ١حُثاٌص َحََّل َحث َحٚجُه َحؤ ِّد َح
هثجَح َحشاُٖهث َحئِد ْيْثٌَح ْيُثج ْي
َحىٓثجَح َحشاُٖهث
ي:ث َحِ ْيا ِداظْي َحغ ُهْ ثلَح َحث
ْ.ثلَح َحث
ع َحث
ي:ث َح ْيْثجَح ْي بُه َحذثهللاَحث َحو َحَّٔ َح
َحس َحِ َح
ً.ث
ي:ث َحِ ْياٌ َحّ ْيغ ُه ْيٛيُهث َحع ْيَٕٙح ث ِد َح ْيعٍَح َحُث ِدِ َحٓثاٌ َّغ ئِد ِدث
ي:ث َحِحَحٝثاٌ َّغ َحعة ثلَح َحث
ن.ثلَح َحث
َحئِدَُّٔٗهثَ٠ح َحشا َحث
ت ْي
ثاا ِد ِدًث
َحَ ٚحع ُه ْيخ ِدب ُهش َح
نث َحع ْيٓثاَح ْيؽ َحشا ِدغَٙح :ث ِدإ َحراث َحٌَٚحذ ِد
ثاْلَح َحِةث َحس ََّٙح ,ث َحِ ٚدإ َحراثجَحطَح َحَ ٚحيث ُهس َحع ُه ْي ِد
ْياٌبُه ْيُ ٙهُث ِد ْي
صٍَّٝثهللاُهث َحعٍَح ْيِ ١دٗث
ٝثاٌبُه ْيَٕ١ح ِدث
ٟث َح
ظ َحثَلَ٠ح ْي ٍَح ُهَُّّ ٙهٓث ِدإ ََّلثهللاُهثذ َُّثج َحَحَلثإٌَّ ِدب ُه
ِْ ,دٝث َحخ ْيّ ٍ
َحَ ٚحعٍَّ َحثُ:ثإِد َّْثهللاَحث ِدع ْيٕ َحذُٖه ْي
ثعٍ ُهُثاٌ َّغ َحع ِدةثٕ٠ٚضيثاٌغ١دثٍُ ٠ٚثِ ث ٝثاَلسظ َ.ثذُه َُّث
طث ِدد ْيَٕ٠حُٙه ْيثُ.ث(اخششٗثاٌبخ سٜث -٢ :ٝث
اَح ْيد َح َحثش.ث َحمَح َحث
ي:ثَ٘ح َحزاث ِدشب ِدْيش ْيًُ٠هث َحش َحاثُ٠ه َح ٍِّ ُهُثإٌَّ َح
وح بثاا :٣٧ :ْ ّ٠بثعؤايثشبشً٠ثإٌبٝثؿ.َ.ثعٓثااْ ّ٠ث
1
ٚااعَلَ)
Mufrodat2

ثَب ِسصاً
َسثَّ َٖب
اَ ْىجُ ْٖ ٌُ َج َْ ُغ ْاألَ ْث َٖ ٌُ أَ ِٗ
ا ْىجَ ِٖ ٌَْ ٞ

Jelas
Pemiliknyaث
Kalau mim-nya dirafa‟ kan (menjadi sifat
ىش َػبح
 ) artinya (penggembala) hitamاَ ُّ
1

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

Ibid., 13.

1

2

yang tidak diketahui kalau dikasrahkan
(menjadi sifat dari  ) اَ ِ ِث ُوartinya hitam
ثMengeluarkan zakat
ثMembaca
ثPergi, membelakangi
ثMengembalikan

َ اى َّض َمبحٛ
َ رُ َؤ ِّد
َرَال
أَ ْدثَ َش
َس َّد

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
2

majikannya, dan jika penggembala onta dan ternak
lainnya telah berlomba-lomba membangun gedunggedung. 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 sedalamdalamnya.”
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. Al-Bukhari: 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
3

Ibid., 13.

3

juga belum cukup karena harus dibarengi ihsan supaya segala
amal ibadahnya mendapat nilai atau berpahala di sisi Alloh
Swt.4
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
4

Tim Ahli Tauhid, Kitab Tauhid (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 1998),16.
5
Ibid., 21.

4

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 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
6

Tim Ahli Tauhid, Kitab Tauhid (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
1998), 24.
7

Http://opi.110mb.com/Hadits diakses pada tanggal 10 Pebruari
2017 pukul 21.00 WIB.

5

Ahlussunnah meyakini bahwa keduanya bisa bertambah dan
berkurang
B. Hadits Kedua tentang Orang Mukmin Tidak
Melakukan Kejahatan

ش َشثُ َٖب
ْ َٝ ِٞ
ْ َٝ َ َٗ ُٕ َ٘ ٍُ ْؤ ٌٍِِ َٗالَِّٜ ْضٝ ِٞ
َ ة ا ْى َخ َْ َش ِح
َ  ِحِّٜ اى َّضاَِّٜ ْضٝ َال
ُ ش َش
ٜ ٗ صاد ف. ٌٍِِ غ ِش ُ َٗ ُٕ َ٘ ٍُ ْؤ
َ غب ِس ُ ِح
ْ َٝ ِٞ
ْ َٝ ََٗ ُٕ َ٘ ٍُ ْؤ ٌٍِِ َٗال
َّ غ ِش ُ اى
 َٖبْٞ ِظب َس ُٕ ٌْ ف
َ َت ُّ ْٖجَخً َراد
ُ ََّْ ْشفَ ُغ اىٝ ف
ُ ِٖ ََ ْْزٝ َ َٗ ال: خٝسٗا
َ  ِٔ أَ ْثْٞ َبط ِإى
ٍ ش َش
 مزبة٧٤
: ٜ فٛ(أخشجٔ اىجخبس
. ٌٍِِ َ ْْزَ ِٖجُ َٖب َٗ ُٕ َ٘ ٍُ ْؤٝ َِ ْٞ ِح
(8:األششثخ
Mufrodat
Merampas
Barang (sesuatu) yang berharga
(ثmemiliki nilai)
Sedang mencuri
ثMenambahkan

ت
ُ ِٖ ََ ْْزٝ
ف
َ َُراد
ٍ ش َش
ُ غ ِش
ْ َٝ
صَا َ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 sedang beriman. Pada riwayat
lain, “Dan tidak akan merampas rampasan yang
8

Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24.
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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

9

Ibid., 25.
Ibid., 26.
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dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya.
Dan itu adalah selemah-lemah iman. (Shahih Muslim No.70)11
C. Hadits Ketiga tentang Sikap Malu Termasuk Bagian
dari Iman

ُ ْٝ َح ِذ
َِ ٍِ  َس ُج ٍوَٚعيَّ ٌَ ٍَ َّش َػي
ُ ث ا ْث ِِ ُػ ََ َش أََُّ َس
َ َٗ ِٔ ْٞ َ هللاُ َػيَّٚطي
َ ِع ْ٘ىَـ هللا
ًَُِّ َد ْػُٔ فَئ.هللا ص
ُ بء فَقَب َه َس
ِ ع ْ٘ه
ِ َٞ ا ْى َحَٜ ِؼعُ أَ َخبُٓ ِفٝ َ٘ ُٕ َٗ ظب ِس
َ ّْ َاأل
12
( ٌُ اٝ  مزبة ا.٢:ٜ فٛ (أخشجٔ اىجخبس.ُِ  ََبْٝ ِ َب َء ٍِ َِ ْاٞا ْى َح

Mufrodat13
Melewati (melihat)

ٍََٚ َّش َػي
َُ ِؼعٝ
َد ْع

ثMenasehati
Biarkanlah

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)

11

Http://opi.110mb.com/Hadits diakses pada tanggal 11 Pebruari
2017 pukul 14.30 WIB.
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.

8

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 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

 ُه٠َحظ ِدذ
 َحعٍَّ َحُثٚ ِدٗث َح١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحثٝ
يثهللاث َحٛثلَح َحيثسع:ي
ْيدثا ُهْيٓث ُهع َحّ َحشث َحس ِد
ظ َح
يُهثهللاِدثٛ َح َّْث ُهِ َحع َّّذًاث َحسع ْيُهَٚح َحد ِد ث َح ْيْ َحثَلث ِدإٌَٗحث ِدإ ََّلثهللاُهث َحٙث َحؽ:ظ
ث َحخ ْيّ ٍثٝثاَح ْي ِداع َحُهَل ُهَث َحعٍَحٟ
ث ُهِٕد َح:
16
)ٜاٖثاٌبخ سٚث(س.ع َحْث
 ِدَث َحس َحِ َحٛص ْي
 َحٚا ْيٌ َحعسِّ ث َحٚحَح ِداثاٌ َّض َحو ِد ث َح٠إِد ْيٚإِدلَح ِدَثاٌص َحََّل ِد ث َحَٚح
Mufrodat
Didirikan

:

Mengerjakan (mendirikan) shalat :ث
Melaksanakan

:

15

17
ثٟ
ث ُه ِدٕ َح
 َحلَح َحَثاٌص َحََّل18
حَح ِدثا٠ِدإ ْي

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.
16
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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 kepadaNya. Oleh sebab itulah, sebagai seorang muslim kita harus
mempunyai keimanan, yaitu kepercayaan sepenuhnya kepada
Allah, serta menjalankan segala kewajiban dan 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

ِٔ ْٞ َ هللاُ َػيَّٚطي
َ ِّٜ  هللاُ َػ ْْ ُٖ ََب َػ ِِ اىَّْ ِجَٜ ِ ػَِْ َػ ْجذ هللاِ ا ْث ِِ َػَشٗ َس
ٍَِْ بجش
ْ َُ عيِ ٌَ ْاى
ْ َُ عيَّ ٌَ قب َ َه ا ْى
َ ِغيِ َُ ْ٘ َُ ٍِِْ ى
َ ٍِْ ٌُ ِغي
َ َٗ
ِ َٖ َُ َ ِذ ِٓ َٗ ْاىَٝٗ ِٔ ِّغب
)ٔٞ(ٍزفق ػي.ُْْٔ  هللا َػَٖٚ َّ َٕ َ َش ٍَب
19

Rachmat Syafei, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 19.
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Mufrodat

َح ِدششّْٙياٌ ُه
ثهللاَٝحَٙٔح

:
:

orang yang meninggalkan
hallAثnagnaral

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:
1. Hijrah zhahirah, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk
menghindari fitnah demi mempertahankan agama.
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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 benarbenar 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

ًِ َعال
ْ ِ  ْاٛ
ّ ع ْ٘ه هللاِ أ
ُ َب َسٝ  قَبىُ ْ٘ا:  هللاُ َػ ُْْٔ قَب َهَٜ ِ  َسٚع
َ ْ٘ ٍُ ِٚػَِْ اَث
)ُخبٞ (سٗآ اىش.ِٓ َ ِذَٝٗ ِٔ ِّ غب
ْ َُ عي ٌَ ا ْى
َ غ ِي َُ ْ٘ َُ ٍِِْ ِى
َ ٍَِْ أَ ْف َ ُو قَب َه
Mufrodat :

ع ُهًث
 َح ْي َح:
ذ٠
:
ٗ ٌِد َحغ ِٔد ِدث:

paling afdhol
nagnat
nasil

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.”

20

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih AlBukhori (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001), 89-90.
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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? Jawabnya, mungkin bentuk pertanyaan
seperti ini mengikuti gaya bahasa al-Qur‟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 AlBukhori (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

ٍِظ اىَؤٞ ى:ً  هللا ػْٔ قبه سع٘ه هللا صٜ ػِ اثِ ٍغؼ٘د س
ُثبىطؼبُ ٗال اىيؼب
)ٛ (سٗآ اهرشٍ٘رٛٗالاىفبحش ٗالاىجذ
Mufrodat
Berbuat keji : اٌف ظؼ
Mengutuk

Suka mencela : ْ اٌط

: ْ ٌٍا

Berkata kotor : ٞاٌبذ

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

22

Moh. Zuhri dkk, Terjemah Sunan At-Tirmidzi (Semarang: AsySyifa, 1992), 494-495.

15

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.
B. Hadits Kedua tentang Orang Beriman Tidak akan
Menyakiti Tetangga, Menghormati Tamu dan Berkata
yang Baik

ؤٍِ ثبهللٝ ُ ٍِ مب:ً  قبه سع٘ه هللا ص:شح قبهٝ ٕشٜث اثٝحذ
ً٘ٞٗاى
ٔفٞ ًنشًٞ٘ االخش فيٞؤٍِ ثبهلل ٗاىٝ ُؤر جبسٓ ٍِٗ مبٝ اال خش فال
ٓظَذ (سٗاٞشا اٗىٞقو خًٞ٘ االخش فيٞؤٍِ ثبهلل ٗاىٝ ُ ٍِٗ مب
)ٛاىجخبس
Mufrodat
Maka berkata : ًم١ٍ
Diam saja

tamunya

: ٗف١ظ

: صّث١ٌ mengganggu:ثٜؤر٠

Memuliakan : َىش١ٍ

tetangganya: ٖش س

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

16

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 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 baikbaik 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
23

Moh. Fuad Abdul Baqi, Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan, Jilid 1 (Semarang:
Al-Ridha, 1993), 34.
24
Labib Mz., Koleksi Hadits Nabi yang Disepakati Bukhori dan
Muslim Dilengkapi oleh Penjelasan (Tuban: tp, 1997), 27.
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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 kita harus menghormati tamu selama
18

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:

ٔ٘سثٞ ظْْذ أّ عٚ ثب ى بس حزْٚٞ٘طٝ وٍٝب صا ه ججش
“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 amalan-amalannya,
maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Hal ini
memberikan pengertian bahwa kita disuruh memelihara hak
25

Ibid., 146.
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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-unsur kebaikan dalam penuturan katakatanya dan memberikan kebaikan bagi orang lain hendaklah
menahan lisannya, karena itu akan lebih selamat.
Allah Swt. berfirman : تٞٔ سقٝ يفع ٍِ ق٘ىٔ اال ىذٝ ٍب

ذٞػز
“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.
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C. Hadits Ketiga tentang Mencintai Sesama Muslim

ٍِؤٝ  ال:ٔ ٗعيٌ قبهٞ هللا ػيٜ طيٜ هللا ػْٔ ػِ اىْجٜ ػِ اّظ س
ٚاحذ مٌ حز
) ٍٗغيٌ ٗاحَذ ٗاىْغباٛحت ىْفغٔ (سٗآ اىجخبسٝٔ ٍبٞحت الخٝ
Mufrodat
Kepada saudaranya

: ٗ١َلخ

Sebagaimana mencintai dirinya sendiri

: عبث٠ ِ

ٌٕٗفغ
Tidak sempurna keimanannya

: ِٓؤ٠َلث

Mencintai

: عب٠

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 An-Nasa‟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 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
26

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fatkhul Bari: Penjelasan Kitab Shahih AlBukhori (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 95.
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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 alNasai 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.
28
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.
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BAB III
DOSA-DOSA BESAR
A. Hadits Pertama tentang Macam-macam Dosa besar

ث:ٍُ َحعٚ ِدٗث َح١ثهللاَحث َحعٍَح ْيٝصٍَح
ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحثٟ
ث َحٝثلَح َحيثإٌَّبِد:ي
ث َح َحىش ث َحس ِدَٝحع ْيٓث َح ِد
ظ َح
هللاثلَح َحي ْيثا ِدا ْيؽ َحشا ُه
نث
 َحيث ِدَٛح َحسع ْيُه٠ثٝاث َحٍَحَٛحَلَحث ُهَٔحبِّ ُه ُهى ْيُث ِد َح ْيوبَحشثاٌ َحىبَح ِدئ ِدشثذَحَلَحذً ثلَح ٌُه ْي
ق ْي
ُّ يٛلَح ْيٚ َحو َحْث ُهِحَّ ِدى ً ث َحمَح َحيث َحَلَحث َحٚظث َح
 ُهٛ ُهعمُه ْيِٚد هللاِدث َح
 ِدسثلَح َحيثُٚهثاٌض ْي
 َحشٍَح َحٚ ِدْيٓث َح٠اٌِد َحذٛثاٌ َح
ِغٍُثٚثٞاٖثاٌبخ سٚحَحُٗهث َحعىَحثَح ث(س١ثلُه ْيٍَٕح ثٌَح ْيَُّٝه َحى ِّش ُهسَ٘ح َحظح٠َح َحّ صَحا َحيث
30
)ٝإٌغ ئٚثٜاٌحشِزٚ

Mufrodat
Berbilangnya Tuhan
Durhaka

:

Dusta

:

اا ْيؽ َحشا ُه
نث
ِد
ُه
قٌل
 ثُٛهعم ْي
ُّ ث
سٚاٌض ْي

Diam

:

َحع َحىثَحث

31

:

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
30

ثAbdul Qadir Ahmad 'Atha', Adabun Nabi, Terj. Syamsudin TU
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 93.
31
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 715.
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sebelumnya bersandar seraya berkata: Ingatlah, berbicara
dusta. Rasulullah mengulang-ulang kata-kata itu sehingga
kita mengatakan, seandainya ia diam." (Diriwayatkan AlBukhary, 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)
Syirik merupakan kedzaliman yang paling besar
sehingga
orang-orang
yang
berbuat
syirik
(menyekutukan Allah) diharamkan untuk masuk
syurga.32 Seperti firman-Nya:

)٧٢  ِٔ ا ْى َ َّْخً َٗ ٍَأْٗآُ اىَّْب ُس (اىَبئذحْٞ َهلل فَقَ ْذ َح َّش ًَ هللاُ َػي
ْ ُٝ ٍَِْ َُِّّٔإ
ِ ش ِشكْ ِثب
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
32

Rachmat Syafe'i, Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 94.
33
ثIbid., 95.
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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:

ٓ َِ (سٗاْٝ ع ْخ ِط ا ْى َ٘اىِ َذ
ُ ِٚع ْخط هللاِ ف
ُ َٗ َِ ْٝ  ا ْى َ٘اىِ َذٚ َ  ِسِٚ هللاِ فٚ َ ِس
)ٌ ٗاىحبمٌ ثششط اىَغيٙاىزشٍز
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 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

34

ثAbdul Qadir Ahmad 'Atha', Adabun Nabi, Terj. Syamsudin TU
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 96.
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B. Hadits Kedua tentang Kafir dan Membunuh

َح ْيمحًُهث٠اٌشِّ َحش يُهثٚتث َحو ِدشًاث َح ِدَٛح ُهّ ْي٠َح ْيغفِد َحشُٖهثاِدَلَّثاٌ َّش ُهشًُهث٠ثهللاُهث َح ْيْثٝبث َحع َحغ
ٍ ٔوًّث َحر ْي
ًُِٕهِ ْيؤ ِد
35
)ُاٌع وٚثٝاٖثإٌغ ئُٚهِحَح َح ِّّذًا (س

Mufrodat

dosa (kesalahan)بث
 ٍثٛٔ
بث=ثشّٓث ُهر ْي
ٍ َٔحر ْي
36

َح ْيغفِدشُهث=ثِٓثوٍّةث َحغفَحش٠
37
َح ْيمحُهًُهث=ثِٓثوٍّةثلَححَح َحث٠
ً

38

 ِدٗث١إِدٌَح ْيُٚهِحَح َح ِّّذاث=ثجَح َح َّّ َحذ ْياْلَح ْيِشث َح

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 dimasukkan ke

35

ثRachmat Syafe'i, Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 100.
36
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia (Surabaya, 1997), 1011.ث
37
ثIbid., 1091.
38
Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia (Surabaya, 1997), 1011.
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neraka jahanam dan kekal di dalamnya. 39 Sebagaimana firman
Allah:

 ِدٗث١بثهللاُهث َحعٍَح ْي
َحع َح
غ ِدَٚح ث َحٙ١َحَّٕ ُهُث َحخ ٌِدذًاث ِد ْيَٙح ْيمحًْي ث ُهِ ْيؤ ِدًِٕ ث ُهِحَح َح ِّّذًاث َح َحصضَحا ُهؤُٖهث َحش٠ َحِ ْيٓثَٚح
)٩٣ث: ًّ ث(إٌغ ا١ َح َحع َّذٌَحُٗهث َحعزا ً َحع ِدظ ْيٌَٚح َٕحُٗهث َحَٚح

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

 ِدٗث١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٝصٍَح
ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحثٟ
يُهثهللاِدث َحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ي
 َحش َحث َحس ِد٠ثُ٘ه َحش ْيَٝحع ْيٓث َح ِد
ظ َح
ُه
ث:َحة٠اٚثس َحٝ
 ِد ِدٚث َح.ٗث ِِّ ِدثٝلَح َح ثاٌ َّششُهًث َحعٍَحَٛح ث َحو َحُٙٔهٛ ً ث َح ْي٘ َحٛ َحْثظ ْيُهٛثاٌ ِّش َح ث َحع ْيب ْيُه:ُ َحعٍَّ َحثَٚح
40
)ٝمٙ١اٌبٚاٖثا ٓثِ شٗثَٚح ْيٕ ِدىطُهث ُه َُِّٗهث(س٠ثَٜح ثو اٌَّ ِدزُٙٔهَٛح ْي٘ َح

Mufrodat

َح ْيٕ ِدىطُهثِٓ وٍّةثٔىط٠
َُه ٌّمث
: ibu
39

ثRachmat Syafe'i, Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 99-100.
40
ثZainuddin Hamidy, Nashruddin Thaha, Rahman Zainuddin,
Terjemah Shahih Bukhari (Jakarta: Widjaya, 2000), 30.
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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 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:

ثهللاَحثٌَح َح ٍَّ ُهى ْيُثٛاجَّمُهٚع َحعفَحةًث َح
اث َحظْي َح ً ث ُهِ َحٛاثاٌشِّ َحٛاثَلَحجَح ْيث ُهوٍُه ْيٛ َحْيٓثاَح َحُِٕه ْي٠َح ثاٌَّ ِدزُّٙ٠ َح٠
)١٣٠:ْ َحْث(اٌ ّشاٛج ْيفٍِدع ْيُه

Artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.
28

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:

ؾحُثاٌششًث٠ً٘ثٚيثهللاثٛ سع٠اثٌٛ ٗثل٠اٌذِٚٓثاٌىب ئشثؽحُثاٌششًث
غبثاِٗث١ غبثاِٗث٠ٚغبثا ٖث١ غبثا ثاٌششًث٠ٗثل يثٔ ُث٠اٌذٚ
)ٗث١ٍ(ِحفكثع
Mufrodat
Mencaci maki41

:ُؽح
:عب

Mencaci maki 42
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 mencaci-maki ibu seseorang
sehingga orang itupun ganti membalas dengan mencaci
maki ibunya”.43

41

Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia (Surabaya, 1997), 693.
42
Ibid., 601.
43
Imam Al-Nawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, Terj, Wawan
Djunaedi S. Effandi (Kampung Melayu Kecil: tp, 1994), 646.
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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

َّٚطي
َ ِّٜ ِ هللاُ َػ ْْ ُٖ ََب َػ ِِ اىَّْجَٜ ِ ص َس
ِ َٗػَِْ َػ ْج ِذ هللاِ ا ْث ِِ َػ َْشٗا ْث ِِ ْاى َؼب
 ِِ َٗقَ ْز ُوْٝ ش َشا ُك ِثبهللِ َٗ ُػقُ ْ٘ ُ ْاى َ٘اىِ َذ
ْ  اَ ْى َنجَبئِ ُش ْا ِال: عيَّ ٌَ قَب َه
َ َٗ ِٔ ْٞ َهللاِ َػي
) ثٙ (سٗآ اىجخبس.ط
ُ ْ٘ َُ ُِْ ْاى َلَِٞ َٞ َٗ ْاى,ظ
ِ اىَّْ ْف
Mufrodat
Menyakiti hati
Membunuh jiwa/diri
Sumpah palsu

ُ ْ٘ ُُػق
: ظ
ِ قَ ْز ُو اىَّْ ْف
: ط
ُ ْ٘ َُ ُِْ ْاى َلَِٞ َٞثثث ْاى
:

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).
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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

ُ  هللاُ َػ ُْْٔ اََُّ َسَٜ ِ  ِش ْث ِِ ٍُ ْط َؼ ٌٍ َسْٞ َ ٍُ َح ََّ ٍذ ُججْٜ َٗػَِْ أَ ِث
َ ُع ْ٘ َه هللا
ُ هللاَّٚطي
ْٜ َِْ ْؼٝ :ِٔ َِزٝ ِس َٗاْٜ َِبُُ فٞع ْف
ُ  قب َ َه,َذْخ ُو ا ْى َ َّْخَ قب َ ِط ٌغٝ َ ال: عيَّ ٌَ قب َ َه
َ َٗ ِٔ ْٞ ََػي
)ٔٞ (ٍزفق ػي.ٌٍ قب َ ِطغ َس ِح

Mufrodat
memutus
masuk

: بط ُغث
ِ َُقٝ - ثقَبطَ َغ
: َذْخ ُوٝ - َد َخ َو

44

Imam Al-Nawawi, Syarah Riyadus Shalihin (Surabaya: Pembina
Ilmu, 2005), 44.

31

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 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

: عيَّ ٌَ قَب َه
َ َٗ ِٔ ْٞ َهللا َػي
ِ َّٚطي
َ ِّٜ  هللاُ َػ ُْْٔ َػ ِِ اىَّْ ِجَٜ ِ  َشحَ َسْٝ  ُٕ َشَٚٗػَِْ اَ ِث
 اَىش ِّْش ُك: ع ْ٘ َه هللاِ َٗ ٍَب َُِّٕ ؟ قب َ َه
ُ َب َسٝ : بى٘ا
َّ اِ ْجزَِْجُ ْ٘ا اى
ِ غ ْجغ ا ْى َُ ْ٘ثِقَب
ْ َ  ق,د
 َٗأَم ُو, َٗأَم ُو اىِ ّشثَب,ق
ِّ  َح َّش ًَ هللاُ اِالَّ ثِبا ْى َحْٜ ِ اىَّزٚغ
ِّ ثِبهللاِ َٗاى
ِ غ ْح ُش َٗقَ ْز ُو اىَّْ ْف
)ٔٞ ٌِ (ٍزفق ػيْٞ َِزٍَٞب ِه ْاى
Mufrodat
Sihir
45

:

غ ْح ُش
ِّ اى

Ibid., 47.
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Membunuh

:

Melarikan diri :
Menuduh

:

ثقَ ْز ُو
ِّٜاَىزَّ َ٘ى
ثقَذْفُ ثثثثثثثثث

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, bisa-bisa 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 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

ٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛث ْثسع.ٕٗثهللاثعٟد ا ٓثعّشثسظ٠ظذ
اٌح ففثٚروشثاٌصذلةثٚث،ثإٌّبشٍٝثعٛ٘ٚث:عٍُثل يثٚ
ثٟ٘
١ٍ ٌذثا١ٌث(اٍٝذثاٌغف١ٌشثِٓثا١ ثخ١ٍ ٌذثا١ٌ ا: اٌّغ ٍةٚ
ٗ)ث١ٍ(ِحفكثع47 )ثاٌغ ئٍةٟ٘ثٍٝاٌغفٚث،إٌّفمة
Mufrodat

اٌح فف
إٌّفمة
اٌغ ئٍة

: Menjaga diri dari suatu yang hina
: Orang yang berinfak
: 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

47

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim
Al-Naisibury, Al-Lu‟lu‟ wal Marjan (Beirut: Darul Fikri, 1993), 217.
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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 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

ٗث١ٍثهللاثعٍٝثصٝثهللاثعٕٗثاْثإٌبٟعٓثس عةثا ٓثسا ثسظ
 ث١ وًثٚذٖث١ ب ثل يثعًّثاٌششًث١ثاٌىغبثاغٞعٍُثع ًثاٚ
ث49)ُصعٗثاٌع وٚثٜاٖثاٌبخ سٚسث(سِٚبش
48

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim
Al-Naisibury, Al-Lu‟lu‟ wal Marjan, Terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi
(Semarang: al-Ridha, 1993), 594.
49
Al-Khafidz Ibnu Hajar al-Asqolany, Buluqhul Marom (Semarang:
Toha Putra, 1993), 158.
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Mufrodat

اٌىغب
ب١اغ
سِٚبش

: Pekerjaan
: Lebih baik
: 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
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.

50

Al-Khafidz Ibnu Hajar al-Asqolany, Buluqhul Marom (Semarang:
Toha Putra, 1993), 160.
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C. Hadits Ketiga tentang Pergi Mencari Kayu Lebih Baik
daripada Meminta-minta

عطبث٠ثَلْث:يثهللثؿثَثٛثهللثعٕٗثل يثسعٟش ثسظ٠ث٘شٝ دث٠ظذ
ٗث١ ط١ غ ًث ظذاث٠شِٓث ْث١شٖثخٙثظٍٝظذوُثظضِةثع
)ٗ١ٍ(ِحفكثع51.ٗ ّٕ٠ٚا
Mufrodat

ظضِة
ٖشٙظ
ً غ٠

: Kayu bakar
: Punggung
: 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

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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jasmani dan rohani yang sehat. Dalam arti lain yaitu
tidak memfungsikan diri sebagaimana semestinya.
D. Hadits Keempat tentang Nabi Daud AS. Bekerja
Mencari Nafkah Sendiri

ٗث١ٍثهللاثعٍٝثصٟثهللاثثعٕٗثعٓثإٌبٝىشبثسظ٠عٓثاٌّمذاَث ٓثِ ذٚ
اْثٚث،ٖذ٠ وً ِٓثعًّث٠شاثِٓثاْث١ثِ اوًثاظذثغ ِ ثلػثخ:عٍُثل يثٚ
)ثثثثٞاٖثاٌبخ سٚذٖث(س٠ وًثِٓثعًّث٠ٗثاٌغَلَثو ْث١ٍدثعٚثهللاثدأٟب
Mufrodat

شا١خ
ً و٠
ٗ٠ذ٠عًّث

: Lebih baik 52
: Makan (menikmati)
: 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
52

Al-Hasan, Terjemahan Bulughul Marom (Semarang: Diponegoro,
2002), 34.
53
Husaini A. Majid Hasyim, Riyadhush Sholihin (Surabaya: Bina
Ilmu, 2006), 348.
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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).
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

ثٌٝثل يث:ثهللاثعٕٗثل يثٝذثعبذثاٌشظّٓث ٓثعّش ثسظ١ ثعٝ عٓثاٚ
 ثعبذثاٌشظّٓث ٓثعّش ثَلثجغ يث٠ث:عٍُثٚٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛسع
 ثٙح١اْثاعطٚث، ٙ١ٍشثِغ ٌةثاعٕثثع١ ثعٓثغٙح١ث ٔهثاْثاعط، اَلِ س
 ثِٕٙشاث١ش٘ ثخ١ثثغ٠ ٓث ش١ّ٠ثٍٝاراثظٍفثثعٚث، ٙ١ٌوٍثثاٚعٓثِغ ٌةث
ث55.(ٗ١ٍ)ثِحفكثع.ٕه١ّ٠وفشثعٓثٚشث١ثخٛ٘ثٜتثاٌز

54

Ibid., 35.
Husaini A. Majid Hasyim, Riyadhush Sholihin (Surabaya: Bina
Ilmu, 2006), 23.
55
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Mufrodat

جغ ي
اَلِ س
ٙح١اعط
ٗاعٕح
وٍثٚ
ظٍفث
ٓ١ّ٠
ث٠ س

: kamu meminta
: jabatan
: diserahkan
: kamu dibantu
: menanggung beban
: kamu bersumpah
: sumpah
: 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
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).

56

Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 588.
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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 caracara 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

Husaini A. Majid Hasyim, Riyadhush Sholihin (Surabaya: Bina
Ilmu, 2006), 24.
58
Ibid., 27.
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BAB V
TOLERANSI BERAGAMA

A. Hadits Pertama tentang Menghormati Lewatnya
Jenazah Yahudi

 ثٌٙثِش تث ٕ ثشٕ ص ث م َث:ّ ثل يٕٙثهللاثعٟعٓثش شثا ٓثعبذثهللاثسظ
 ثشٕ ص ثٙٔيثهللاثاٛ ثسع٠ث مٍٕ ث:ثلّٕ ث ٗثٚعٍُثٚٗث١ٍثصًثهللاثعٟإٌب
)ٍُاٖثِغٚ(س.اثِٛٛحُثاٌصٕ ص ث م٠ثإراثسا:ثل يث:ثٞدٛٙ٠
Mufrodat
ٕ  ِشث: melewati kami

ّٕ ل: maka kami turut berdiri
ُح٠ إراثسا: apabila kalian melihat
اِٛٛ م: 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

59

Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif,1997), 400.
60
Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah
Shahih al-Bukhari (Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 216.
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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.
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

ث:ّ ثل ٌثثٕٙثهللاثعٟث ىشسظٟ ٗثعٓثاعّ اث ٕثثا١ عٓث٘ؾ َثعٓثا
عٍُثٚٗث١ٍيثهللاثصًثهللاثعٛذثسعٙثعٝ ثِؾشوةثٟ٘ثٚثِٟثاٍٟلذِثثع
ثٟ٘ٚثش اتثِٟثاْثا:عٍُثلٍثٚٗث١ٍيثهللاثصًثهللاثعٛثثسع١ثعحفح
)ٗ١ٍ(ِحفكثع.ث ِهٍٝثص,ُ ٔث ثِٟ ث صًث.ةث١ساغ
Mufrodat

ِٝ ثٍٝ لذِثثع: ibuku datang kepadaku
ِؾشوة
: musyrik
61

Ibid., 219-223.
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ث١ثعحفح
ة١ساغ
ث ِهٍٝص

: meminta fatwa
: penuh harapan
: 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 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

62

Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif,1997), 501.
63
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.
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C. Hadits Ketiga tentang Bersinnya Orang Yahudi

ْثعٕذثٛح غغ٠دثٛٙ١ٌثو ْثا:ثهللاثعٕٗثل يثٟثسظٟعِٛثٟ عٓثاٚ
ث:شظّىُثهللا٠ث:ُثٌٙيثٛم٠ْثاْثٛشش٠عٍُثٚٗث١ٍيثهللاثصًثهللاثعٛسع
دث٠ثظذ:ثل يٞجشِزٚدثٚثداٛ اٖثاٚ(ثس.ُصٍطث ثٌى٠ىُثهللاث٠ذٙ٠ث:يٛم١
)ط١ظغٓثصع
Mufrodat

ْٛح غغ٠
ْٛشش٠
ىُثهللا٠ذٙ٠

: bersin
: mengharap
: mudah-mudahan Allah memberi petunjuk

pada kalian

صٍط٠

: 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 yahdikumullah ثwayushlihu 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
65

Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif,1997), 409.
66
Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadush Shalihin 3 (Surabaya:
Bina Ilmu Offset, 2005), 302.
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Allah Swt. serta dibersihkan jiwanya atau yang semakna
dengan itu. 67Sehingga 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

ثهللاثًٜثصٟخذَثإٌب٠ثٞدٛٙ٠ثو ْثغَلَ ث:ثهللاثعٕٗثل يٟثعٓثأظثسظٚ
دٖث م ذثعٕذثس عٗثٛ ٠عٍُثٚٗث١ٍثصًثهللاثعٟعٍُث ّشضث ج ٖثإٌبٚٗث١ٍع
ث عٍُث.ُث م يثاغ ثا ثاٌم ع.ٖثعٕذٛ٘ٚٗث١ ثاٌٝثاعٍُث ٕظشثا:ٌٗم يث
ثأمزٖثِٓثٞيثاٌعّذثهللثاٌزٛم٠ثٛ٘ٚعٍُثٚٗث١ٍثصًثهللاثعٟخشزثإٌب
(ٞاٖثاٌبخ سٚ)ثس.إٌ س
Mufrodat
َخذ٠ : melayani

ٖدٛ ٠
م ذ
اغ
ٖأمز

: menjenguknya
: kemudian duduk
: taatlah
: menyelamatkan68

Terjemah
Anas RA. meriwayatkan, katanya bahwa seorang anak
(ghulam) Yahudi menjadi pelayan rumah tangga
67

Ibid., 209-210.
Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:
Pustaka Progresif,1997), 203.
68
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Rasulullah Saw. sedang sakit, lalu 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

 غضٗح غضإب فَشٚٔ ٗعيٌ فٞ هللا ػيٚأّ خشج ٍغ سع٘ه هللا طي
, أٍشأح ٍقز٘ىخٚٔ ٗعيٌ ػيٞ هللا ػيٚسثبح ٗاطحبة سع٘ه هللا طي
ٓ ٍب مبّذ ٕز:ٖب ثٌ قبهٞٔ ٗعيٌ ػيٞ هللا ػيٚف٘قف سع٘ه هللا طي

69

Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadush Shalihin 3 (Surabaya:
Bina Ilmu Offset, 2005), 226.
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,ذٞ اىحق ثخبىذثِ اى٘ى,ٌٕ فقبه ألحذ.ً٘ ٗج٘ٓ اىقٚ ثٌ ّظش ف,ىزقبرو
فب ٗال اٍشأحٞخ ٗالػغٝقزيِ رسٝ فال
Mufrodat
Peperangan

:

Memerangi

:

Membunuh

:

Anak-anak kecil

:

Buruh

:

Wanita

:

غضٗح
ىزقبرو
قزوٝ
خٝرس
فبٞػغ
اٍشأح

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 anak-anak 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
49

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 ثQS. al-Taubah, 9: 5.

ٌَٕ٘ث ٗجذرِٞ حٞفبقزي٘ا اىَششم

Artinya
......Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana
saja kamu jumpai mereka....
Sedangkan ketentuan khusus adalah

ٌ اُ قذسر: سجوٚٔ ٗعيٌ قبه فٞ هللا ػيٚاُ سع٘ه هللا طي
ؼزة ثبىْبس اال سةٝ فبّٔ ال, ٗال رحشق٘ٓ ثبىْبس,ٓ٘ٔ فبقزيٞػي
اىْبس
Artinya:
Sesungguhnya Rosulullah Saw. bersabda tentang
lelaki, “Jika engkau dapat menangkapnya, maka
bunuhlah dia dan janganlah engkau membakar dia
70

Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid II, 150-152.

50

dengan api, karena sesungguhnya tidak boleh
menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menguasai
api”
F. Hadits Keenam tentang Larangan Menyakiti Kafir
Dzimmi

 هللاٙ فقذ أرّٜ ٍِٗ أراّٜب فقذ أراٍٞ رٍِٙ أر-1
 اٗ أخذ,ٔ اٗ ميفٔ ف٘ طبقز,ٍِ ظيٌ ٍؼبٕذا اٗاّزقظٔ حقب-2
بٍخًٞ٘ اىقٝ ٔ ٞ  فبّب ح,ٍْٔ ت ّفظٞش طٞئب ثلٍْٞٔ ش
Mufrodat

:
:
:
:

Menyakiti
Mengurangi
Membebani
Mengambil

ٙأر
ارْقض
ميّف
أخر

Terjemah
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

 ِدٗث١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
يُهثهللاُهث َحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحيثٟ
 َحش َحث َحس ِد٠ثُ٘ه َحش ْيَٝحع ْيٓث َح ِد ْي
ظ َح
 َحِ ْيٓث َحو َحْثٚث َح.ٖث َحش ِدس ِدثُٝهعْي ِدغ ْيٓث ِدإٌَح١ٍخ ِدشث َح ْي٢ثا
 ِدَ ِدَٛح ْي١ٌ ْياٚهللث َح
 ْيُهؤ ِدِ ُهٓث ِد ِد٠ث َحِ ْيٓث َحو َحْث: َحعٍَّ َحُثَٚح
 ِدَثَٛح ْي١ٌ ْياٚ ْيُهؤ ِدِ ُهٓث ِد هللِدث َح٠ َحِ ْيٓث َحو َحْثٚفَحُٗهث َح١ظ ْي
ُه ْيى ِدش ْيَث َح١ٍ ِدخ ِدش َح ْي٢ ِدَثاَٛح ْي١ٌ ْياٚ ْيُهؤ ِدِ ُهٓث ِد هللِدث َح٠
َحص ُهّ ْي١ٌِدٚشًاث َح ْي١َحمُهًْي ث َحخ ْي١ٍ ِدخ ِدش َح ْي٢ا
ا ٓثِ شٗ)ثٚخ ْث١ثث(اخششٗثاٌؾ
ث

Mufrodat
Beriman

:

Maka berbuat
baiklah

:

 ْيُهؤ ِدِ ُهٓث٠
ُهعْي ِدغ ْيث١ٍَح ْي
ٓ

Diam

:

َحص ُهّ ْي١ٌِد
ثث

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
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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.
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

 ِدٗث١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحثٟ
يُهثهللاُهث َحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ي
ش ث َحس ِد٠ث٘شٝ َحع ْيٓث َح ِد ْيَٚح
ظ َح
ن ْي
ْيط ْي
اِد ْيْث َحو َحْث ُهِ َحعمِّةثٚااثث َح
ثاٌ َحصَّٕ ِدةثٌِد َحّ ْيٓثجَح َحش َح
ثاٌ َحّ َحش ِد
 ِد١ ٌلُث ِدبَح ْي١ثاَحَٔح ث َحص ِدع ْي: َحعٍَّ َحُثَٚح
 ِد٠ث َحسٝثث ِد
74

Ahmad Sunarto, dkk, Terjemah Shohih Bukhari Jilid 8, 119.
Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadush Shalihin 1 (Surabaya:
Bina Ilmu Offset, 2005), 506.
75
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ثٝثث ِد
 َحع ِدػثا ْيٌ َحصَّٕ ِدةثٌِد َحّ ْيٓثجَح َحش َحٚث َحٝثث ِد
 ِد١ ِدبَح ْيٚاِد ْيْث َحو َحْث َحِ ِدس ًش ث َحٚبث َح
نثا ْيٌ َحى ِدز َح
 ِد١ ِدبَح ْيَٚح
َح ْيعٍَح ْي
ث.(دٚثداٛ اٖثاٚثس،ط١ْيدثصع٠ثاٌ َحصَّٕ ِدةث ِدٌ َحّ ْيٓث َحظ َحغ َحٓث ُهخٍمَحُٗهث)ث َحظ ِدذٝ
Mufrodat
Menjamin

:

Surga bagian bawah

:

Benar
Bohong

:
:

Debat

:

 ٌلُث١َحص ِدع ْي
ْيط ْي
ثاٌ َحصَّٕ ِدثة
 ِد٠َحس
ًَّحظم
بث
ْياٌ َحى ِدز َح
ْياٌ َحّ َحشا ِدثا

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 tengahtengah 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

76

Husaini A. Majid Hasyim, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 2
(Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 436.
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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

 ٌل٠َحظ ِدذ
 ِدٗث١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
ثث َحُّٟ ث َحع ِدٓثإٌَّ ِدب،ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهٟ
 ٍدث َحس ِدٛهللاث ْي ِدٓث َحِ ْيغ ْيُه
ْيدث َحعبْيذث ِد
ظ َح
ث ِدإٌَح ْيٜ ِدذَٙح ْي٠ثاٌ ِدبشَّث
 ِدإ َّْ ْيٚثاٌ ِدبشِّ ث َحٝ
ث ِدإٌَح ْيٜ ِدذَٙح ْي٠قث
 ِدإ َّْثاٌ َّش ُهش َحًثٚث َح،ثاٌ َحصَّٕ ِدةٝ
ث ِدإ َّث: َحعٍَّ َحُثَٚح
ِّ ٌْ ا
ص ْيذ َح
ثإِدٌَح ْيٜ ِدذَٙح ْي٠بث
إِد َّْ ْيٚث َح. ًم٠َحبث ِدع ْيٕ َحذثهللاِدثص ِدذ ْي
َحص ُهذ ُه١ٌَح
إِد َّْثٚث َح، َحسٛثاٌفص ْيُهٝ
ثاٌ َحى ِدز َح
ُه ْيىح َح٠ثَّٝقث َحظح
ث ِدإٌَح ْيٜ ِدذَٙح ْي٠ َحسثْٛياٌفُهص ْيُه
هللاث َحو َّزا ً ث
َح ْيى١ ِدإ َّْثاٌ َّش ُهش َحًثٌَحٚث َح.ثإٌَّ ِدثسٝ
ىحبثع ْيٕ َحذث ِد٠ثٝزبثظح
ِد
)ِغٍُثٚثٞاٖثاٌبخ سٚ(س
Mufrodat

77

Jujur

:

Kebaikan

:

Curang

:

Ibid., 436.
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قث
ِّ ٌا
ص ْيذ َح
ْياٌ ِدب َّثش
 َحسثْٛياٌفُهص ْيُه

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 menepati cita-cita, benar
dalam perbuatan, dan benar dalam perwujudan kedudukankedudukan agama semuanya. 79
D. Hadits Keempat tentang Motivasi yang Kuat untuk
Membayar Hutang
80

ٌٔ ٗعيٞ هللا ػيٚ طيٜ هللا ػْٔ ػِ اىْجٜ شح سٝ ٕشٚػِ اث
 هللا ػْٔ ٍِٗ اخزٕبٙذ اداءٕب ادٝشٝ ٍِ اخز اٍ٘اه اىْبط: قبه
)شَٕبٞ ٗاثِ ٍبجٔ ٗغٙذ ارالفٖب اريفٔ هللا (سٗآ اىجخبسٝشٝ

78

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Lu‟lu‟ Wal Marjan, Jilid 3
(Semarang: Ar-Ridha, tt), 382.
79
Muh. Zuhri, Terjemah Ihya‟ „Ulumuddin Jilid IX (Semarang: AsySyifa, 1994), 91.
80
Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khuli, Adabun Nabawi (Mesir:
Mustafa Al-Habi, 1960), 41.
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Mufrodat
Mengambil untuk diusahakan
(meminjam modal)
Mengembalikan
Merusak

:

خز

:

ٜاد

:

 اجٍف81

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
82
Majah dan lainnya).
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 lain tanpa ingin melunasinya, kecuali hanya
sekedar harapan untuk melunasinya dan harapan berbeda
dengan kehendak/ keinginan."
81

Rachmat Syafe'i, Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 86.
82
Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih
Bukhari Jilid 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 367.
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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.
( اجٍفٗ هللاAlloh 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.
59

Ibnu Baththal berkata. "Dalam hadits ini terdapat
anjuran untuk tidak mengambil harta manusia, dan
motivasi untuk membayar . hutang dengan cara yang
baik. 83

E. Hadits Kelima tentang Memanfaatkan Malam-malam
Lailatul qodar

ثهللاثٍٝيثهللاثصٛو ْثسع: ثل ٌثثٕٙثهللاثعٟعٓثع ئؾةثسظٚ
ؽذثاٌّ ضسثٚمعثاٍ٘ٗث٠اًٚث١ٌٍ ثا١عٍُثاراثدخًثاٌ ؾشثاظٚٗث١ٍع
)ٗ١ٍ(ِحفكثع84
Mufradat

اٌ ؾش
ً١ٌٍ ا١ظ
مع٠ ٚ
ؽذ اٌّ ضسٚ

: Sepuluh hari
: Menghidupkan malam
: Membangunkan
: 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).

83

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih
Bukhari Jilid 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 367.
84
Imam al-Nawawi, Syarah Riyadhus Sholihih Jilid 4 (Surabaya: PT.
Bina Ilmu, 2007), 32.
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Kandungan Hadits
Sepuluh terakhir bulan Ramadhan itu adalah malammalam 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

F. Hadits Keenam tentang Sebaik-baiknya Muslim adalah
yang Paling Bagus Akhlaqnya

: ق٘ ُه
ُ هللا ْث ِِ َػ َْشٗ أُّ َس
َ َٗ ِٔ ْٞ َهللا َػي
ِ َّٚطي
َ هللا
ِ ع ْ٘ َه
ِ ػَِْ َػ ْجذ
ْ َٝ َُ َ عيَّ ٌَ مب
.غْن ٌْ خيُقًب
َ  ِش م ٌْ أَ ْحٞ إَُِّ ٍِِْ خ: َ ٍخٝ ِس َٗاِٚغْ ُن ٌْ أَ ْخالَقًب َٗف
َ َب َس ُم ٌْ أَ ْحٞإَُِّ ِخ
)ٙ(سٗآ اىجخبس
Mufrodat
yang paling baik:

ٌْ َب َس ُمِٞخ
ٌْ غْ ُن
َ أ ْح

perilaku:

أ ْخ َالقًب

Sebaik-baik kalian :
ث

85

Ibid., 36.
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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 orangorang 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

ِٔ ْٞ َهللا َػي
ُ  قَب َه َس:  هللاُ َػ ُْْٔ قَب َهَٜ ِ  َشحَ َسْٝ  ُٕ َشٚػَِْ اَ ِث
ِ َّٚطي
َ هللا
ِ ع ْ٘ َه
َبُ ىَُٔ ٍِ َِ ْاألَج ِش ٍِ ْث ُو اُ ُج ْ٘ ِس ٍَِْ رَجِ َؼُٔ ال
َ  َمٙ ُٕ ًذَٚ  ٍَِْ َد َػب إِى: ٌَ َّعي
َ َٗ
ٌِ  ِٔ ٍِ َِ ْا ِال ْثْٞ َبُ َػي
َ ٌْ ِٕ ض َرىِ َل ٍِِْ أَ ٍُ ْ٘ ِس
َ  الَىَ ٍخ َمَٚئًب َٗ ٍَِْ َد َػب إِىْٞ ش
ُ َُ ْْقٝ
ئًب (سٗآ ٍغيٌ ٍٗبىلْٞ ش
َ ٌْ ِٖ ٍِ قض َرىِ َل ٍِِْ اَثَب
ُ ْْ ٍََِٝ ْث ُو اَثَبً ٍَِْ رَ ِج َؼُٔ ال
)ٙٗاث٘ داٗد ٗاىزشٍز

86

Abdul Qodir Ahmad Atha‟, Adabun Nabi (Jakarta: Pustaka Azam,
2009), 153.
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Mufrodat

ض
ُ َُ ْْقٝ

:
َد َػب
ثberkurang :
petunjuk :
ُٕٙ ًذ

menyeru

َ الَىَخ

ثkesesatan
:

ًاَثَب

balasan

:

:
أَ ْج ٌش

ثdosa
 ثyang mengikutinya :

ُٔرَ ِج َؼ

Terjemah
Dari Abu Hurairah RA. ia berkata, Rasulullah Saw.
bersabda: “Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk
maka ia akan mendapatkan balasan-balasan 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 AtTirmidzi).
Kandungan Hadits
Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menyeru
kepada petunjuk itu berhak mendapatkan pahala seperti orang
yang mengikutinya di samping tetap mendapatkan pahalapahala yang berhak diterima sebagai penyeru secara penuh.
Sebaliknya orang yang menyeru kepada kesesatan seperti
63

halnya akidah yang rusak dan perbuatan dosa yang keji serta
budi pekerti yang hina. Ia berhak mendapat dosa seperti dosadosa 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 katakatanya, 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

H. Hadits Kedelapan tentang Anjuran Menyambung
Silaturahmi

هللا
ُ ع َِ ْؼذُ َس
ِ َّٚطي
َ هللا
ِ ع ْ٘ َه
َ :  هللاُ َػ ُْْٔ أََُّّٔ قَب َهَٜ ِ  َشحَ َسْٝ  ُٕ َشٚػَِْ اَ ِث
ِٓ  أَثَ ِشِٚغأ ً ىَُٔ ف
َ ْْ ُٝ ْٗ َ ِس ْصقِ ِٔ أِٚجغط ىَُٔ فٝ َُْع َّشُٓ أ
َ ٍَِْ : ق٘ ُه
َ َٗ ِٔ ْٞ ََػي
ْ َٝ ٌَ َّعي
)ٌ ٍٗغيٙظ ْو َس ِح ََُٔ (سٗآ اىجخبس
ِ َٞفَي

Mufrodat
suka :
diluaskan :
diakhirkan :
ثtelapak kaki (tapi maksudnya ajal) / sisa hidup :
87

Ibid., 256.
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ٓع َّش
َ
جغطٝ
ً غأ
َ ْْ ُٝ
أَثَ ِش

 ثhendaklah menyambung :
ثtali persaudaraan :

ظ ْو
ِ َٞفَي
ٌُ َس ِح

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 dan diterminasi yang kuat.
65

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

 أََّب َٗ َمبفِ ُو: عيَّ ٌْ قَب َه
َ َٗ ِٔ ْٞ َ هللاُ َػيَّٚطي
َ ِّٜ ِع َٖ ْو ثِ عؼذ َػ ِِ اىَّْج
َ َِْػ
ٙ (سٗآ اىجخبسَٚعط
ْ ُ٘ غجَّبثَ ِخ َٗ ْاى
ْ  ا ْى َ َّْ ِخ َٕ َن َزا َٗقب َ َه ِثٜ ٌِ ِفْٞ َ ِزْٞاى
َّ  ِٔ اىْٞ بطج َؼ
)ٚ ٗاىْغبئٍٙٗغيٌ ٍٗبىل ٗاث٘ داٗد ٗاىزشٍز

Mufrodat
pengasuh :
jari telunjuk :
jari tengah :

َمبفِ ُو
ُغجَّبثَخ
َّ اى
َٚعط
ْ ُ٘ ْاى

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,
88

Abdul Qodir Ahmad Atha‟, Adabun Nabi (Jakarta: Pustaka Azam,
2009), 138.
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mendidiknya,
dan
mampu
berdiri
menggantikan
kedudukannya sebagai pengasuh yang penuh kasih sayang lagi
bijaksana, berhak mendapatkan balasan tempat yang layak di
sisi Allah.89

89

Ibid., 141.
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BAB VII
TINGKAH LAKU TERCELA
A. Hadits Pertama tentang Larangan Ghibah

ث: َحعٍَّ َحُثلَح َحيثٚ ِدٗث َح١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
 َحيثهللاِدث َحٛثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثاَح َّْث َحسع ْيُهٟ
 َحش َحث َحس ِد٠ثُ٘ه َحش ْيَٝحع ْيٓثاَح ِد
ظ َح
 َحًث١ُه ْيى ِدشُٖهث ِدل ْي٠نث ِد َحّ ث
نث َح َحخ َح
ث ِدر ْيو ُهش َح:ثلَح َحيث.ٌُُهُٗهث َح ْيعٍَح ُهثٛ َحسع ْيُهٚاثهللاُهث َحٛبَحةُه ثلَح ٌُه ْي١ َحْث ِد ْيٌ ِدغ ْيَٚحجَح ْيذس ْيُه
 ُه٠ث َح َح َحش َح:
يُهث َحمَح ِدذثا ْيغحَح ْيبحَحُٗهثٛ ِدٗث َحِ جَحمُه ْي١ث ِدإ ْيْث َحو َحْث ِد ْي:يُهث ثلَح َحيثٛل
ث َحِ َح ْيٝث َح ِدخْٝيثث ِدإ ْيْث َحو َحْث ِد
َح ْي٠إِد ْيْثٌَح ْيُثَٚح
ثثثث90)ٍُاٖثِغَٚححَحُٗهث(سٙيُهث َحمَح ْيذث َحٛ ِدٗث َحِ جَحمُه ْي١ىٓث ِد ْي
Mufrodat
Kamu mengetahui, memahami, mengerti

:

ث

َحبث
اِد ْيغح َح

Ghibah gunjingan atau membicarakan orang lain :ثث

بَحة١ثاَح ْيٌ ِدغ ْي,
Tidak menyenangkan, mengesalkan
Menuduh dengan kebohongan

ْيثٜجَح ْيذ ِدس

:

ُه ْيى ِدش ثُٖه٠
:

َحثَٙح
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
90

Rachmat Syafe‟i, Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 88.
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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 alHujurat ayat 12 yang artinya:
“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
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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

ْي
 ٌلٛثبثاٌ ُهّ ْيغٍِد ِدُث غ ْيُه
لِدحَح ٌُهُٗهثٚث َح،ق
 ٍدثلَح َحثَٛحع ِدٓثا ْي ِدٓث َحِ ْيغ ْيُه
يُهثهللاِدثؿث( ِدعبَحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ي
91
ُهو ْيف ٌلثش)ث ُهِحَّفَح ٌل
ٗ ِدث١كث َحعٍَح ْي

Mufrodat
Kedurhakaan

:

 ُهٛغُه
قث

Memeranginya

:

ِدحَح ٌُه ثُٗه

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
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Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul-Maram (Bandung: Diponegoro,
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mempunyai undang-undang Agama
membunuh saudaranya seagama.

yang

melarang

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

ّٰ
َحع ْيٓثلُه ْي
قث
َح ْي٠يُهثهللاُهثؿثٛهث َحسع ْيُه
ٍ طبَحةَحث ْي ِدٓث َحِ ٌِد
ث ُهِ ْيٕ َحى َحشا ِدُٟه َُّث َحشِّٕ ْيبِٕد ْيٌٍّٙيُهث(اَحٛم
ت ْيثاَلَح ْيخَلَح ِد
ص َّع ُهعٗ ْي
ث،ُُهثاٌ َحع ِدو ُه
 ِدثٚ ْياَلَح ْيد َحٚا ِداث َحٛ ْياَلَح ْي٘ َحٚ ْياَلَح ْيع َحّ ِديث َحَٚح
 َحٚث َح،ُّٞاا)ثاَح ْيخ َحش َحشُٗهثاٌحِّشْي ِدِ ِدز
ث.اٌٍَّ ْيفعُهثٌَح ثُٗهَٚح

Mufrodat
Kemauan

:

Penyakit

:

ا ُهاثْٛياَلَح ْي٘ َح
ا ُهثاْٚياَلَح ْيد َح

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
92

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul
Diponegoro, 2002), 677.
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Maram (Bandung: Penerbit

dan mempercayai bahwa setiap hal yang kita lakukan selalu
dilihat oleh Allah Swt.
D. Hadits Keempat tentang Perbuatan-perbuatan yang
Dibenci oleh Alloh Swt.

 ِدٗث١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
يُهثهللاُهث َحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحيثٟ
 َحش َحث َحس ِد٠ثُ٘ه َحش ْيَٝحع ْيٓث َح ِد ْي
ظ َح
ثٌَح ُهى ْيُث َح ْيْثٝظ
َحشْي َح١ُه ْيى ِدشُٖهثٌَح ُهى ْيُثذَحَلَحذً ث َح٠ٚثٌَح ُهى ْيُثذَحَلَحذً ث َحٝظ
َحشْي َح٠ثٝ
ث ِدإ َّْثهللاَحثجَح َح ٌ َح: َحعٍَّ َحُثَٚح
اثَّٛل
َلَحثجفَحش ْيٚ ً ث َح١اث ِد َحعب ِدْيًثهللاِدث َحش ِدّ ْيٛص ُهّ ْي
ثجؾش ْي
 َح ْيْثجَح ْيح ِدٚ ًث َح١اث ِد ِدٗث َحؽ ْيٛو
َلَح ِدُٖٚهث َحٚجَح ْي بُه ُهذ ْي
93
ظ َحع ْي
اٖثِغٍُ) ثثٚ(س.ي
ةثاٌ َحّ ِدث
اِد َحٚايث َح
 َحو ْير َحش ُهثاٌ ُّغ َحؤ ِدٚلَح َحيث َحٚ َحًث َح١ُه ْيى ِدشُٖهثٌَح ُهى ْيُثلِد ْي٠َٚح

Mufradat
Berpegang teguh

:

ُاِد ْيعحَحص

Bercerai-berai

:

قث
جَحفَح َّش َح

Memboroskan
harta

:

Bertanya,
pertanyaan

:

ظ َحعةُهث
اِد َح
ْياٌ َحّ ِدث
ي
اٌ ُّغ َحؤا ُهث
ي

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 janganlah bercerai-berai. Dan dia membenci bila
93

Rachmat Syafe‟i, Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum
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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’

فث َحِ ثاَح َحخ ُه
فث
 َحَٛث(ث ِدا َّْثاَح ْيخ َح.يُهثهللاُهثؿٚثلَح َحيث َحسطُهث: ٍذثلَح َحيث١ ِددث ْي ِدٓثٌَح ِدب ْيَٛحع ْيٓث َحِعْي ُهّ ْي
95
 ُهى ُهُثاٌ ِّؾشْي ُه١َحعٍَح ْي
 ث.ٓ
َح ُهاثثاَح ْيخ َحش َحشُٗهثاَحظْي َحّ ُهذث ِد ْيعَٕح ِددث َحظ َحغ ٍث٠ ِّثاٌش:ن ْيثاَلَحصْي َحغشُهث
Mufradat
Aku
takuti

:

اَح َحخ ُه
فث

اٌ ِّؾشْي ُهث
Syirik : ن
Riya‟

94

:

َح ُهاث٠اٌ ِّش

Ibid., 195.
Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram (Bandung: Penerbit
Diponegoro, 2002), 677.
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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
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

 ٌل٠َحظ ِدذ
ث: َحعٍَّ َحُثٚ ِدٗث َح١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
 َحيثهللاِدث َحٛثهللاُهث َحع ْيُٕٗهث َح َّْث َحسع ْيُهٝ
 َحش َحث َحس ِد٠ثُ٘ه َحش ْيْٝيدث َح ِد
ظ َح
َلَحثٚاث َحَٛلَحثجَح َحع َّغغ ْيُهٚاث َحَٛلَحثجَح َحص َّغغ ْيُهٚدث َح
 ِد٠اٌظَّ َّٓث َحئِد َّْثاٌظَّ َّٓث َح ْيو َحزبُه ثا ْيٌ َحع ِدذ ْيَّٚ ُهو ْيُث َح٠إِد
ث(ثِحفكث97. ًٔاٛهللاث ِداخ َح
 ْيٛو
 ْيٚاث َحَٚلَحجَح َحذا َحش ْيُهٚاث َحَٛلَحثجَحبَح َحغع ْيُهٚاث َحٚجَح َحع َحع ُهذ ْي
اثعبَح َحدث ِد
 ِدٛٔ
)ٗث١ٍع

96
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(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 181.
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Mufradat
Permintaan agar
menghindari/menjauhi

:

َّ ُهو ْيُث٠إِد

Prasangka, yang dimaksud hadits
di atas yaitu buruk sangka

:

اٌظَّ َّٓث

Mendengarkan perkataan orang

:

َّظث
جَح َحعغ َح

Mencari kejelekan orang lain atau
rahasia orang lain

:

َّظث
جَح َحصغ َح

Menawar barang bukan dengan
maksud membeli tetapi
menjerumuskan orang lain

:

ؼث
جَحَٕح َحش َح

Saling membenci

:

َحطث
جَحبَح غ َح

Saling membelakangi

:

جَح َحذا َح َحشث

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

98

Ibid., 182.
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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

عيَّ ٌَ قَب َه
ُ  هللاُ َػ ُْْٔ أَ َُ َسَٜ ِ  َشحَ َسْٝ  ُٕ َشْٜ ػَِْ أَ ِث
َ َٗ ِٔ ْٞ َ هللاُ َػيَّٚطي
َ هللا
ِ ع ْ٘ َه
ٌْ َّب ُمٝ ِإ:
,غ ْ٘ا
ُ غ
َّ  َٗالَر ََح,غ ْ٘ا
ُ غ
َّ َث َٗالَ ر
ُ  فَئَُِّ اىظََِّّ اَ ْم َز, َََِّّٗاىظ
ِ ْٝ ة ا ْى َح ِذ
,غ٘ا
ُ ََٗالَرََْبف
َهللا اِ ْخ َ٘اًّب َم ََبا
ِ ّ٘
ِ َّ اػجَب َد
َ َٗالَر ََحب
ْ ٘م
ْ َٗ ,  َٗالَرَ َذاثَ ُش ْٗا, عذ ُْٗا َٗالَ رَجَب َغ ُ ْ٘ا
, َُُٔ ْخ ُزىَٝ َٗال, َُُٔ َِ ْظيَٝ ال: ٌِ ِغي
ْ َُ غيِ ٌُ اَ ُخ ْ٘ ا ْى
ْ َُ  اَى, ٍَٚ َش ُمٌ هللا رؼبى
,  ٕ َُْٖبَٙ٘  اىزّ ْق, َُٓ ْحق ُشََٝٗال
غيِ ٌَ ُم ُّو
ْ َُ َ ْحقِ َش أَ َخبُٓ ا ْىٝ َُْا ٍِ َِ اىشَّش أ
ْ  ثِ َح. ِٓ ط ْذ ِس
ِ غ
َ َٚ ُش اِىْٞ ش
ِ َُٝٗ
ٍ ت ا ٍِ ْش
َٚ ْْظ ُش ِاىٝ َ ِإَُّ هللاَ ال, ُٔ ُ  َٗ ٍَبىُُٔ َٗ ِػ ْش,ٍُُٔ  َد: ًٌ  ا ْى َُغ ِي ٌِ َح َشاَٚغ ِي ٌِ َػي
ْ َُ ا ْى
. ٌْ ي٘ ِث ُن ٌْ َٗاَ ْػ ََب ىِ ُن
ُ َٚ َٗالَ اِى, ٌْ غب ٍِ ُن
َ اَ ْج
ْ ُ قََٚ ْْظ ُش ِإىٝ ِْ َٗىَ ِن, ٌْ ط َ٘ ِس ُم
99
) ٌ ٗ ٍغيٛ (سٗآ اىجخبس
99

ثIbid., 158.
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Mufrodat

ٌْ َّب ُمِٝا
ََِّّاىظ
غغ٘ ا
َّ ر ََح
غ ْ٘ا
ُ غ
َّ َ َر

=

jauhkanlah dirimu/awaslah

=

prasangka/dugaan

=

meraba-raba/mendengarkan

=

memata-matai/mencari-cari

=

saling bersaing

=

saling iri hati

=

saling membenci

=

saling membelakangi

=

membiarkan dan tak menolong

=

menghina

=

kehormatan

kesalahan orang lain

غ ْ٘ ا
ُ َرََْب ف
عذ ُْٗا
َ ر ََحب
رَجَب َغ ُ ْ٘ ا
رَ َذا ثَ ُش ْٗا
َ ْخ ُز ُهٝ
َ ْحقِ ُشٝ
ِػ ْش ع

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
79

muslim haram: darahnya, kehormatannya dan harta
bendanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat badan dan
rupamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatannya."
(HR. Bukhari dan Muslim).
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 tempattempat 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. Kejelekankejelekan itu kemudian dinilai, sedangkan kebaikan-kebaikan
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

100

ثAbdul Qodir Ahmad Atha, Adabun Nabi Meneladani Akhlak
Rasululloh Saw. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 165.
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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 penyebab-penyebab 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
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

ُ  قَب َه َس: هللاُ َػ ُْْٔ قَب َهَٜ ِ ع ْث ِِ ِح ََب ٍس َس
َ هللا
ِ ع ْ٘ ُه
ُ هللاَّٚطي
ِ َبَٞٗػَِْ ِػ
: ٌَّعي
َ َٗ ِٔ ْٞ ََػي
َ أَ َح ٍذ َٗالَٚ أَ َح ٌذ َػيَٜ َ ْج ِلَٝ الَّٚ أَُْ رَ َ٘ا َ ُؼ ْ٘ا َحزَّٜ َ اِىٚ أَ ْٗ َحَٚإَُِّ هللاُ ر َؼبى
َ ْف َخ َش أَ َح ٌذٝ
) ٌ ( سٗاح ٍُغي.  أَ َح ٍذََٚػي
101

ثAchmad Usman, Hadist Tarbiyah (Hadist Etika) Jilid I (Pasuruan:
Garoeda Buana Indah, 1993), 162.
102
ثAbdul Qodir Ahmad Atha, Adabun Nabi Meneladani Akhlak
Rasululloh Saw. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 156.
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Mufrodat

رَ َ٘ا َ ُؼ٘ثا
َٜ َ ْج ِلٝ
َ ْف َخ َشٝ

=

tawadhu'

=

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 berakibat
menyengsarakan orang lain baik materi maupun moral.
Sedang yang menyebabkan terjadinya kesombongan yang
103

ثImam Nawawi, Syarah Riyadhush Shalihin (Surabaya: Bina Ilmu,
2005), 124.
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membuat kehidupan bermasyarakat ini penuh kezaliman
adalah kelebihan yang dimiliki seseorang lalu kelebihan itu
disalahgunakan.

83
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BAB VIII
KEPEDULIAN SOSIAL
A. Hadits Pertama tentang Etika Bertetangga

عٍُثل يثٚٗث١ٍثهللاثعٍٝثصٟثهللاثعٕٗث ْثإٌبٟش ثسظ٠ث٘شٝ عٓثٚ
ثٛ يثٛم٠ثذُث،ٖثشذاسٝ غشصثخؾبةث٠ّٕ ثش سش سٖث ْث٠ث(َلث:
ث.)ُٓث وح ى١  ثٙ ٓث١ِهللاثَلسٚٓث١ ثِ شظٕٙث ساوُثعٌٝ ِ ث:ش ث٠٘ش
ث.ٗ١ٍِحفكثع
Mufrodat
Tetangga
Maksudnya ujung
ditancapkan
Berpaling

:
kayu

yang

:
:

Punggung-punggung kalian

:

شس
 شص٠ْث
ٓ١ِ شظ
ُوح ى

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 punggung-punggung kalian.”
(HR. Muttafaq „Alaih) 104
104

Abdullah bin Abdurahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram
(Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 537.
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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:

سذٗثٛ١ثظٕٕثث ٔٗثعٝث ٌص سظحْٞ ٟصٛ٠ًث٠ِ ثصايثشبش
“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
105

Ibid., 538.
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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

جصفطثٚث،ثِٓثظشِهٝج طٚث،ث عًثاٌفع ئًث ْثجصًثِٓثلط ه
ثعٓثِ ر)ثٝٔاٖثاٌطبشاٚث(س.عٓثِٓثظٍّه
Mufrodat
Menghubungkan silaturrahmi

106

:

Memutuskan

:

Memaafkan

:

Ibid., 539.
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فط

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 besar pahala bagi pelakunya. Menghubungkan
persaudaraan dengan orang yang 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 Pihak-pihak yang Bersengketa

ثٍٝ ث:اثٌٛ اٌصذلةث ثلٚاٌصَل ثٚ َث١َل ٔب ىُث عًثِٓثدسشة اٌص
اٖثٚث(س.ثاٌع ٌمةٟ٘ٓث١راتثاٌب
ث ئْث غ د،ٓ١ثإصَلضثراتثاٌب:ل يث
)ثٌّٜٕزس

107

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtarul al-Hadits (Bandung:
Sinar Baru Al-Gesindo, 1993), 164.

88

Mufrodat
Mendamaikan

:

Orang-orang yang bersengketa

:

Kerusakan

:

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 it u
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

108

Ibid., 296.
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diperbolehkan. 109
D. Hadits Keempat tentang Memperhatikan Kesusahan
Orang Miskin

ْي
ثهللاثٍٝثصٟ
َّ ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهث َح َّْث َحس ُهشَلًث َحع َح َحيثإٌَّبِدٟ
عٓث َحع ْيب ِدذثهللاِدث ْي ِدٓث ُهع َحّ َحشث َحس ِد
ظ َح
ُه
شٌلثلَح َحي ْي١ ْيثا ِدا ْيعَلَح ِدَث َحخ ْيٞ
ث َحِ ْيٓثٝجَح ْيم َحش ثاٌ َحغَلَح َحَث َحعٍَحٚثجط ِد ُهُثاٌطَّ َح َحَث َح
ُّ عٍُث َحٚٗث١ٍع
ْيش ْي
ا ٓثٚإٌغ اثٚدثٚثداٛ اٚخ ْث١اٖثاٌؾٚفث(ثس
 َحِ ْيٓثٌ َحُثْيجَح ِدَٚحع َحش ْيثَح ث َح
ِ شٗث)ث

Mufrodat

َثااعَلٞ ث
ُ جط
جمش
ِٓثٌُثج شفٚ

: Islam yang
bagaimanakah yang lebih
utama.
: memberi makan.
: mengucapkan.
: 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.”

109

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtarul al-Hadits (Bandung:
Sinar Baru Al- Gesindo, 1993), 297.
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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

َح ْي٠عٍُثلَح َح َحيث َحٚٗث١ٍثهللاثعٍٝثصٟظث َحع ِدٓثإٌَّبِد
 َحّ ِدْثظُهبّ ث٠ةثا ِدا ْي
ٍ َحظ َحذثذَحَٕح ث َحع ْيٓث َحَٔح
خ ْ)ث١اٖثاٌؾٚث(س111ص ِدثس
قث ُه ْيغطُه ْيثاْلَح ْئ َح
ْياْلَح ْئ َح
َحةثإٌِّفَح ِد٠ َحٚص ِدسث َح

Mufrodat

ْ ّ٠ةثاا٠
)ش\ثٔ صش١اْلٔص س(ٔص

: tanda-tanda iman.
: 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 saudara-saudara kita sesama
muslim karena Allah, bahkan di luar agama Islam.

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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Sedangkan kita juga dilarang untuk mengikuti
permusuhan dan kedengkian, karena golongan orang tersebut
termasuk golongan orang munafik.112
F. Hadits Keenam tentang Bersedekah kepada Orang yang
Pailit

 ِدذثٙث َحع ْيْٟيبُه ث َحس ُهشًٌلث ِد١ص
ثلَح َحث-ثهللاث َحع ْيٕ ثُٗهٟ
ث ُه ِد:ي
ث– َحس ِدٞ ٍذثاٌ ُهخ ْيذ ِدس١ث َحع ِد ْيٟ َحع ْيٓث َح ِدٚ
ظ َح
يثٛث َحمَح َحيثسع,ْيٕ ثُٗه٠ث َح َحى رُه َحشث َحد, َحٙ ث ِدذ َحّ ِدسا ْيحَح َحٟعٍُث ِدٚٗث١ٍثهللاثعٍٟهللاثص
 ِديث ِدَٛحسع ْيُه
ث َحمَح َحيث,ِٕٗد ِدث٠ َح َحاث َحد ْيٚهث َح
َح ْيبٍُه ْي ث َحراٌِد َح٠ٌَح ْيُثٚث َح,ٗ ِدث١اث َحعٍَح ْيٛثل
ص َّذ ْي
ثجَح َح:ٍُعٚٗث١ٍثهللاثعٍٟهللاثص
ْيظثٌَح ُهى ْيُثإِد ََّلث
 َح١ٌَحٚث َح,ُ َحش ْيذج ْيثٚاث َحِ ث َحٚثخ ُهز ْي:ٗعٍُثٌِد ُهغ َحش َحِ ئِد ِدثٚٗث١ٍثهللاثعٍٟيُهثهللاِدثصَٛحسع ْيُه
ٍُاٖثِغٚثس.ه
َحراٌِد َحث

Mufrodat

ب١ص
ٙ إح

: musibah.
: menjualnya

Terjemah
Dari Abu Said al-Khudri RA. ia berkata: Seorang lakilaki di masa Rasulullah mendapat musibah pada buahbuahan 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.”
112

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Terj.
Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 105.
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Kandungan Hadits
Kita diperintahkan untuk bersedekah kepada seseorang
yang telah pailit. Ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat
muslim, karena sesungguhnya sesama muslim adalah saudara.

93
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BAB IX
PERSAUDARAAN
A. Hadits Pertama tentang Menutupi Aib Saudaranya

ث:عٍُثل يٚٗث١ٍثهللاثعٍٝثصٝثهللاثعٕٗثعٓثإٌّبٝ َحش َحثسظ٠ثُ٘ه َحش ْيَٝحع ْيٓثاَح ِد
اٖثِغٍُث)ثٚث(ثس.َح َحِ ِدثة١ َحَثاٌمِدَٛح ْي٠َح ث ِدإَلَّ َحعحَح َحشُٖهثهللاثُهث١ٔثاٌ ّذَٝح ْيغحُه ُهش َحع ْيب ٌلذث َحع ْيبذًاث ِد٠َلَح
Mufrodat

َح ْيغحُه ُهشث٠ : 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 kadangkadang 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

95

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 yatim. Itu semua dapat
dihukumi sebagai darurat dan realisasi akan kewajibannya
memberi nasehat.
B. Hadits Kedua tentang Perumpamaan Persaudaraan
Sesama Muslim Seperti Satu Jasad

ثهللاُهثٍَّٝص
ُه َحّ ثلَح َحثٕٙهللاث َحع ْي
هللاث َح
يُهث ِدٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ي
ث ِدٟ
 ٍْيشث َحس ِد١َحع ْيٓثإٌُّ ْي َحّ ِدْث ْي ِدٓث َح ِدؾ
ظ َح
ث َحِرَحً ْي:ُث َحعٍَّ َحثٚ ِدٗث َح١َحعٍَح ْي
 ْيُث َحِرَحًُهثٙثجَح َح غُهفِد ِدٚ ْيُث َحٙثجَح َحشا ُهظ ِدّ ِدٚا ِّد ِد٘ ْيُث َحٛثجَح َحٝ َحْيٓث ِد١ُهثاٌ ُهّ ْيؤ ِدِِٕد
ثٌَحُٗهث َحع ئِد َحش ْيٝثجَح َحذا َحعٛث ِدِ ْيُٕٗهثعُهعْي ٌلْٝياٌ َحص َحغ ِدذثإِد َحراثا ْيؽحَح َحى
ث.َّّٝ  ْياٌ ُهعٚ ِدْيشث َحٙثاٌ َحص َحغ ِدذث ِد ٌ َّغ
113
.ٗ١ٍِحفكثع

Mufradat

ثثKasih sayang mereka115: ْيثُثٙجَح َح ثغُهفِد ِد
113

Husaini A. Madjid, Syarah Riyadhush Shalihin 1 (Surabaya: PT.
Bina Ilmu Offset, 2006), 391.
114
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.
116
Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya : PT.
Bina Ilmu, 2006), 391.
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ث: ا ِّد ِد٘ ْيثُثٛجَح َح
116
Merasa sakit
:ثٝا ْيؽحَح َحى
ثMenjalar, memanggil : ثٝع
جَح َحذا َح
Anggota ث:ثٛ عُهعْي

Cinta kasih mereka

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).

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

97

Orang-orang yang demikian itu oleh Rasulullah Saw.
dijamin akan selalu dibantu oleh Allah, sebagaimana
sabdanya:

 ِدٗث١ثخ ْي
ثْث َح ِد
 ِدٛث َحع ْيٝ ِدْ ْيثاٌ َح ْيب ِدذث َحِ ث َحدا َحَ ْيثاٌ َح بْيذ ِدٛث َحع ْيٝهللاُهث ِدَٚح

117

“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 masingmasing 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 bantumembantu 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

ث ْياٌ ُهّ ْيغٍِد ُهُث:ي
َثلَح َحث. َحيثهللاِدثؿٛث َح َّْث َحسع ْيُه: ُّه َحٕٙثهللاُهث َحع ْيٝ
َحع ِدٓثا ْي ِدٓث ُهع َحّ َحشث َحس ِد
ظ َح
َح ْي٠اٌ ُهّ ْيغ ِدٍ ِدُثَلَحثٛخ
اَح ْي
ثٝ ِدٗث َحو َحْثهللاُهث ِد١ث َحظ َحش ِدةثاَح ِدخ ْيٝث َحِ ْيٓث َحو َحْث ِد,ُه ْيغ ِدٍ ُهّ ثُٗه٠َلَحثٚظ ِدٍ ُهُّٗهث َح
 ِدَثَٛح ْي٠بث
َح ثوشْي َحةًث ِدِ ْيٓثوش ِدٙ َحِ ْيٓث َح َّش َحزث َحع ْيٓث ُهِ ْيغٍِد ٍُث ُهوشْي َحةًث َح َّش َحزثهللاُهث َحع ْيُٕٗهث ِدٚث َح.َٗحظ َحشحِد ِدث
118
.ٗ١ٍثِحفكثع.َح َحِ ِدثة١ َحَ ْيثاٌمِدَٛح ْي٠ َحِ ْيٓث َحعحَح َحشث ُهِ ْيغٍِد ًّ ث َحعحَح َحشُٖهثهللاُهثٚث َح.َح َحِ ِدثة١ْياٌمِد
Mufradat
ثKebutuhan :ش ثةٌلثثث
َحظ ث َح
119
 ثMembebaskan
:َح َّش َحثزثثثثث
ثKesukaran ث:ُهوشْي َح ثةًثثثث
Menutupi :شثثثثث
َحعحَح َحث
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

118

Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya: Bina
Ilmu, 2006), 402-403.
119
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur‟an, 1973), 310.
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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:

ث َحِ ْيٚنثظَح ٌ ِدّ ًث َح ْي
ًِ ثٛظٍُه ْي
اُهث ْئصُهشْي ث َح َحخ َح

“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.

120

Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya: Bina
Ilmu, 2006), 403.
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D. Hadits Keempat tentang Menjaga Harta, Kehormatan
dan Darah Sesama Muslim

ث ْياٌ ُهّ ْيغٍِد ُهُث: َ.يُهثهللاِدثؿٛثلَح َحيث َحسعُه: ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح يٝ
 َحش َحث َحس ِد٠ثُ٘ه َحش ْيَٝحع ْيٓثاَح ِد
ظ َح
ثوًُّ ْيثاٌ ُهّ ْيغ ِدٍ ِدُث َحعٍَح ْي,َح ْيخ ُهزٌُه ثُٗه٠َلَحَٚح ْيى ِدز ُهُٗهث َح٠َلَحُٚٔٗهث َحَٛحخ٠اٌ ُهّ ْيغ ِدٍ ُهُثَلَحٛخ
اَح ْي
ث:َثاٌ ُهّ ْيغ ِدٍ ِدُث َحظ َحشا ٌلثٝ
َحعْي مِد َحشث٠اث ِدِ َحٓثاٌ َّؾشِّ ثاَح ْيْث
ِدعشْي ُه
ُهَٕح ث ِد َحع ْيغ ِدٙ٘ثٜٛثاٌحَّ ْيم َح,ث َحد ُهِ ثُٗهٚث َحِ ٌُهُٗهث َحٚظُٗهث َح
ٍ بثا ْيِ ِدش
121
اَح َحخ ُٖه ْي
ث ث.ٓدثظغ٠ثظذ:ل يٚث.ٜ
اٖثاٌحشِز ّثٚثس.ُثاٌ ُهّ ْيغٍِد
Mufradat
 ثMengkhianatinya
ثMenghinanya
ثKehormatannya
Kejahatan122

:ثُٔه ثُٗهثَٛح ُهخ ْي٠
:َح ْيخ ُهزٌُه ثُٗهث٠
:ظ ثُٗهث
ِدعشْي ُه
:َحؽ ٌّمثشثث

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 hati) cukup dinilai sebagai bertindak suatu

121

Ibid., 405.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta:
Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur‟an, 1973), 193.
122
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Yayasan

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 kekasihkekasihnya, 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

ُ َحعٍَحٚ ِدٗث َح١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٝ
ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحثٝ
يُهثهللاِدث َحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه:ي
ث َحس ِدٝ َحعِٛث ُهَٝحع ْيٓثاَح ِد ْي
صٍ َح
ظ َح
 ْيُث(ِحفكثٙ َحْيٓثاَحص َح ِد ِد ِد١هث َح
َح ُهؾ ُّذث َح ْي ُه٠َح ِدْث١ٕث ْياٌ ُهّ ْيؤ ِدِ ُهٓث ْيِدٌٍ ُهّ ْيؤ ِدِ ِدٓث َحو ْيٌبُه ْي:
ً عُٗهث َح ْي
 َحؽبَّ َحٚع ث َح
)ٗ١ٍع
Mufrodat

ثseperti bangunanث: َْح ِدث١ٕث َحو ْيٌبُه ْيثmenguatkan :َح ُهؾ ُّثذ ث٠ث123

Husein Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya: Bina
Ilmu, 2006), 405.
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ثjari-jemari mereka : ُ ْيثٙص ِد ِد ِد
ثاَح َح-

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 jari-jari mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).124
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
Sesama Muslim Lebih dari Tiga Hari

Mendiamkan

ّ بّٛ
 ُهص َحشثاَح َحخ ُٖهثثَٙح ْي٠َح ِدعًُّ ثٌِد ُهّ ْيغٍِد ٍُثاَح ْيْث٠ثَلَح:َثل ي.يثهللاِدثؿٛثاْثسع
 َح٠ثاٟعٓثا ِد
قثذَحَلَح َح
ثٞ ُهشُ٘ه َحّ ثاٌَّ ِدز١ َحخ ْيٚ َح.ْيشضُه ثَ٘ح َحزا
َح ِدث١َح ْيٍحَح ِدم٠ث:ي
َح ٍث١خثٌَح
 َحَٛح ْي
ُه ِد٠ٚث َح,ْيشضُه ثَ٘ح َحزا
ُه ِد١ث َح,ْ
ٗ)ث١ٍَح ْيب َحذ ُهث ِد ثٌ َّغَلَح ِدَث(ِحفكثع٠
124

Husaini A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadhush Shalihin 1 (Surabaya:
Bina Ilmu, 2006), 384.
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Mufrodat
ثlebih dariث:قثٛ ثثberpalingث:ْيشضُه ث
ُه ِد٠ثTerjemah
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
G. Hadits Ketujuh tentang Larangan Mengganggu
Tetangganya

ث.ٗائمٛ  ِٓثش سٖث٠ذخًثاٌصٕةثِٓثَل٠ثاٌّغٍُثَلٞ اٚثسٝ ٚ
.سٚاٌؾشٚائًثٛثٌغ:)ائكٛ(اٌب
ث
ث
ث
125

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjamah Bulughul Maram (Bandung:
Penerbit Diponegoro, ,2001), 717.
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Mufrodat
Masuk

:

Aman

:

Tetangga

:

Malapetaka, musibah, bencana

:

ًذثخ٠ث-ًدثخ
 ِٓث٠ث-ِٓث
شس
ٗائمٛ ث-ٗث ثل

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 orangorang 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

126

Husain A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya:
Bina Ilmu, 2006), 504.
127
Ibid., 510.

105

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 dibukakan khusus untuk
mereka, namun orang yang memiliki sifat seperti dalam hadits
tersebut akan masuk surga pada gelombang akhir. Mungkin
saja orang-orang 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:

128

Imam An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarah Imam Nawawi
(Jakarta: Mustaqiim,1994), 506.
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ؤِٓث٠ِٓثو ْثٚصّثث١ٌٚ شاث١مًثخ١ٍ َثاَلخشثٛ١ٌاٚؤِٓث هللث٠ِٓثو ْث
َثاَلخشثٛ١ٌاٚؤِٓث هللث٠ِٓثو ْثٚىشَثش سٖث١ٍ َثاَلخشثٛ١ٌاٚهللث
)ٞاٖثاٌبخ سٚفٗث(س١ىشَثظ١ٍ
Mufrodat
Beriman

:

Memuliakan

:

Tetangga/tetangganya

:

Tamu

:

ؤِٓث٠آِث–ث
َىش٠اوشَث–ث
ٖثش س-ش سث
فث١ظ

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. 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
129

Ibid., 507.
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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
membawanya keluar rumah yang menyebabkan anak tetangga
itu menginginkannya. (Hadits Riwayat Abu Hurairah RA).
130

Husain A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya:
Bina Ilmu, 2006), 505.
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Hal kedua, yakni setiap muslim harus menghormati
tamunya dalam batas-batas 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.
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I. Hadits Kesembilan tentang Menebarkan Salam dan
Menyambung Silaturahmi

اثٛا ؾ, ثإٌ طٙ٠ ثا٠:َث.يثهللاثؿٛل يثسع:عٓثعبذثهللاث ٓثعَلَثل ي
 َث١ٔإٌ طثًٚث١ٌٍ اثٍٛصٚاثاٌط َثّٛ اغٚاثاْلسظ َثٍٛثصٚاٌغَلَث
صععٗ)ثثٚثٜث(اخششٗثاٌحشِز.َاثاٌصٕةث غَلٍٛجذخ
Mufrodat
ثMenyebarkan

:اا ؾ اثث

Kasih sayang, keluarga, persaudaraan

:اْلسظ َثث

Sejahtera

:عَلَثث

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 alQur‟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

ثٝثاٌشاؽ.َ.يثهللاثؿٛثٌ ٓثسع:ثهللاثعٕٗثل يٝش ثسظ٠ث٘شٝ عٓث
صععٗثٚثٜظغٕٗثاٌحشِزٚاْلس ةثٚاٖثاظّذثٚثاٌعىُث(سٝ ثٝاٌّشجؾٚ
ث131.)ْ ا ٓثظب
Mufrodat

ٓ ٌ
ٝاٌشاؽ
ٝاٌّشجؾ

: usiran dan penjauhan dari rahmat Allah
: orang yang menyuap
: 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

131

Rachmat Syafi‟i, Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.
132
Ibid., 151-152.
133
Rachmat Syafi‟i, Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.
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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 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
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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, suap-menyuap 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.
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
134

Muhammad ibn Ismail al-Kahulany, Subul al-Salam Juz IV
(Bandung: Maktabah Dahlan, tt), 125.
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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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Departemen Agama RI, Terjemah al- Qur‟an al-Karim (Kudus:
Menara Kudus, 1427 H), 83.

114

B. Hadits Kedua tentang Alloh Melaknat juga bagi
Penyuap dan yang Disuap

ٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛثل يثسع:ثهللاثعٕٗثل يٝش ثسظ٠ث٘شٝ عٓث
) ثٞاٖثاٌخّغةثاَلثإٌغ اٚث(سٝاٌّشجؾٚثٝثاٌشاؽٍٝثٌ ٓثهللاثع:ٍُعٚ
136

Mufrodat

ٝاٌشاؽ
ٝاٌّشجؾ

: orang yang menyuap
: 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 Al-Khamsah, 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.
136

Abdul Qadir Ahmad Atha', Adabun Nabi Meneladani Akhlak
Rasulullah Saw., Terj. Syamsudin TU (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002),
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363.

115

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.
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

ّ
عٍُثاعح ًّثٚٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛثاْثسعٞعذ
ذثاٌغ١ّثظٝ دثا٠ظذ
يثهللاث٘زاثٌىُثٛ ثسع٠ث:ٓث شغثِٓثعٍّٗث م ي١ع َِلث ص اٖثاٌ ًِثظ
ثٜذٙ٠  ِهث ٕظشتثٚهث١ ثث١ ثٝ ثا َلثل ذتث:ٌٗث م يث.ٌٝثٞ٘زاث ٘ذٚ
ةث ذثاٌصَل ث١عٍُثعؾٚٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٌٛهثاَثَل ثذُثل َثسع
139

Ibid., 365.
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ث ّ يثاٌ ًِثٔغح ٍّٗث,ث ِ ذ:ثذُثل ي,ٍٗ٘اٛ٘ ّ ثهللاثٍٝثعٕٝاذٚذثٙحؾ
اِٗثٚٗث١ ثثا١ ثٝ ثا َلثل ذثٌٝثٞ٘زاث ٘ذٚث ٘زاثِٓثعٍّىُث:يٛم١ ٕ ث١ ج١
 ث١ ثؽِٕٙغًثاظذوُث٠ذٖثَل١ ثٔفظثِعّذثٜاٌزٛ ثٌٗثاَثَل ثٜذٙ٠ٕظشثً٘ث
شاثش اث ٗثٌٗثسغ اث١ ثعٕمٗثاْثو ْثٍٝعٍّٗثع٠ ِةث١َثاٌمٛ٠اَلثش اث ٗث
 شث مذث ٍغثث١ ثجٙ اْثو ٔثثؽ ثش اثٚاسثٛ خٙ اْثو ٔثث مش ثش اثٚ
ثأ ثٝذٖثظح٠عٍُثٚٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛثذُثس ثسع:ذ١ّظٛ م يث
ّ ْث٠ثوح بثاا٧٣
ث:ٝ ثٜث(اخششٗثاٌبخ س.ٗ١ثعفش ثا طٌٌٕٝ ٕظشثا
140
 ث.)ٍُعٚٗث١ٍثهللاثعٍٝثهللاثصٝٓثإٌب١ّ٠فثو ٔثث١ث بثو.سٚإٌزٚ
Mufrodat

اعح ًّثع َِل

: Mempekerjakan seorang pekerja

ًغ٠

Pada hadits di atas Rosulullah
mempekerjakan Abdullah Al-Luthbiyah
: Berkhianat, menyembunyikan sesuatu,

korupsi

اٌشغ ا
اسٛخ
ش٠
عٕك
ٕٝذ

:
:
:
:
:

Suara onta
Suara sapi
Suara kambing
Leher
Memuji.141
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Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Al-Lu'lu' wal Marjan, Terj. Salim
Bahreisy Jilid 2 (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 566.
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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
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Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Al-Lu'lu' wal Marjan, Terj. Salim
Bahreisy Jilid 2 (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 567.
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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 alKhurasany.

اٖثااِ َثٚجز٘بثاٌؾعٕ اث(سٚاثٛ اثجعٚ دٙجٚز٘بثاٌغًث٠اثٛجص ع
ِ ٌه)ث
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
orang-orang 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
119

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
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

143

Rachmat Syafi'i, Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.
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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
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seekor lembu yang mengeluh, atau seekor kambing yang
mengembek di atas tengkuknya,144 berdasarkan hadits di atas.
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,

ِ ظشَثعٍّٗثظشَثغٍبٗث
”Sesuatu yang haram dikerjakan haram pula
mencarinya/ memintanya”.145

D. Hadits Keempat tentang Tidak Boleh Korupsi
walaupun Kecil Nilainya

ّ ث:ٕٝٙذث ٓثخ ٌذثاٌص٠عٓثص
ثهللاثٍٝثهللاثصٝاْثسشَلثِٓثاصع بثإٌب
ٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛاثرٌهثٌشعٚث زوش,بش١َثخٛ٠ثٝ ٛعٍُثجٚٗث١ٍع
ث:ث م ي,ثرٌهٍٖٝثإٌ طثعٛشٚشتث١ث حغ,ُثص ظبىٍٝاثعٍٛثص:عٍُث م يٚ
ّ
شذٔ ثخشصاثِٓثٛ ث فحؾٕ ثِح عٗث,ًثهللا١ثعبٝ اْثص ظبىُثغًث
ث146.)اخششٗثا ٓثِ شةٚ(ث.ٓ١ّ٘ثدسٜٚ ثَلجغ,دٛٙ٠خشص

144

Ahmad Mudjad M. dan A. Rooli Hasbullah, Hadist-hadist
Muttafaq „Alaih bagian Munakahat dan Mu‟amalat (Jakarta: Prenada
Media, 2004), 256-257.
145
A. Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Al-Makatabah AlSa‟idiyah Putra, tt), 56.
146
Hafidz al-Mundziry, Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dan A.
Syinqithy Djamaluddin (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 422.
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Mufrodat

ٕحؾ
ٜٚ جغ

: Memeriksa
: Sampai.147

Terjemah Hadits
Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani R.A. bahwa seorang lakilaki 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
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).

147

Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 403.
148
Hafidz al-Mundziry, Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dan A.
Syinqithy Djamaluddin (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 422.
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E. Hadits Kelima tentang Terhalangnya Masuk Surga bagi
Pemimpin yang Menipu Rakyatnya

يثهللاثٛثعّ ثثسع:ثهللاثعٕٗثل يٝغ سثسظ٠ثِ مًث ٓثٍٝ ٠ثٝ عٓثاٚ
َثٛ٠تثّٛ٠ةث١ٗثهللاثسع١غحشع٠ثِ ِٓثعبذث:يٛم٠عٍُثٚٗث١ٍثهللاثعٍٝص
ث.)ٗ١ٍث(ِحفكثع.ٗثاٌصٕة١ٍحٗثاَلظشَثهللاثع١ثغ ػثٌشعٛ٘ٚتثّٛ٠
صذثسائعةثاٌصٕةث٠ ث ٕصعٗثٌُثٙعط٠ث ٍُث:ة٠اٚثسٝ ٚ
ٕص ث٠ُٚثٌٙذثٙص٠ٓثذُثَل١ٍّساٌّغِٛثاٍٝ٠شث١ِث ِ ِٓثا:ٍُةثٌّغ٠اٚثسٝ ٚ
149
.ُثاٌصٕةٙ ِذخًث٠ُثاَلٌُثٌٙ
Mufrodat

غػ
ذٙص٠
ٕصط٠

: Menipu
: Bersungguh-sungguh
: 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."
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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Dalam riwayat Muslim (dikatakan): Tidak ada seorang
pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin
kemudian ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak
menasehati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga
bersama mereka.".151
Kandungan Hadits
Kepemimpinan adalah amanat, sedang amanat yang disiasiakan, 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 kewajibankewajibannya. Kalau beban dan tugas ini tidak ditunaikan,
maka kelak di akhirat nanti tidak ada lain balasannya kecuali
api neraka.152
 ِدٗ ْي١ َحظ َّش َحَثهللاُهث َحعٍَح ْي: Al-Qadhi `Iyadh berkata: "Makna
ثاٌصّٕ ثةَح
kata tahrim dalam hadits ini sudah cukup jelas, yakni
memberikan peringatan para pemimpin yang diberi
kepercayaan oleh Allah Swt. untuk mengurusi kemaslahatan
151

Husain A. Madjid Hasyim, Syarah Riyadus Sholihin (Surabaya:
Bina Ilmu, 2006), 2-3.
152
Ibid., 3.
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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 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

)دٚداٛاُٖهث َح ْيُهٚي( َحس َح
ث ٌلثٛثغٍُه ْيُٛه َحٙهث َح
ثس ْيصلَح ًث َح َحّ ث َح ْيذثَح َحرٌِد َح
ث ْيلَٕح ُٖه ِدَٟحِ ِدٓثا ْيعحَح ْي َحّ ْيٍَٕح ُٖهث َحعٍَح
َحع َحّ ًٍث َحشص

Mufrodat :
 ا ْيعحَح ْي َحّ ْيٍَٕح: kami angkat

 ٌليثٛ ُهغٍُه ْي: pengkhianatan
 َحش َحثص ْيلَٕح ثُٖه: berikannya
153

ثYusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Solo: Era Intermedia,
2003), 464-465.
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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."
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.
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G. Hadits Ketujuh tentang Hadiah bagi Pejabat termasuk
Pengkhianatan

 ػث١ًث ٓثع١ثإعّ عٟٕثظذذٝغ١ثثإعع قث ٓثعٟ ثٟٕظذذٕ ثعبذثهللاثظذذ
ث ْثٞذثاٌغ عذ١ّثظٟ شثعٓث١  ث ٓثاٌضٚذثعٓثعش١ ث ٓثعٝ١ع٠عٓث
اٖث ظّذ)ثٚيث(سٍٛ ثاٌ ّ يثغ٠ث٘ذا:عٍُثثل يٚٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛسع
Mufrodat

٠٘ذا
اٌ ّ ي
يٍٛغ

: 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

صٍَّٝثهللاُهث َحعٍَح ْيِ ١دٗث َحَ ٚحعٍَّ َحُثاَح ْيْثجُهحَحٍَحمَّٝث
طثلَح َحث
ي:ثَٔحَٙحٝث َحسع ْيُهٛيُهثهللاِدث َح
َ -١حع ِدٓثا ْي ِدٓث َحعبَّ ٍ
ظشٌلث ِدٌبَح ٍثد.ثلَح َحيث:ثلُه ْيٍ ُه
ظشٌلث
اٌ ُّش ْيوبَح ُهث
طث:ث َحِ ثلَح ْيٌُٛهُٗهث َحظ ِد
ْ.ث َحٚاَح ْيْثَحِ ٠دب ْيَ ١ح ث َحظ ِد
ثا ِدْيٓث َحعبّ َح ٍ
ث ِد
ٌِدبَح ٍد ثلَح َحيث:ثَلَحَ٠ح ْي
ىٓثٌَحُٗهث ِدع ْيّ َحغ سًا.ث(سٚاٖثِغٍُ).ثث
صٍٝث
ٟثهللاثُه َحع ْيُٕٗهث َحعٓث َحسع ْيُهِ ٛديثهللاِدث َح
َ -٢حٚث َحع ْيٓث َحِ ْي َحّ ِدشثا ْي ِدٓث َحع ْيب ِدذثهللاِدث َحس ِد
ظ َح
155
هللاثُهعٍِ ١دٗثٚعٍ َحُثل يث:ثَلَحَ٠حعْي حَح ِدمشُهث ِدإَلَّث َحخ ِدغٌ ٝلثا(.سٚاٖثِغٍُ).
Mufrodat
جُهحَحٍَحمَّٝثثثثثkau menemui (menjemput):

اٌشوب ْث:

Orang-orang yang membawa barang

daganganث
ظ ظشث:ث Orang kota
Orang desa
دث:ث
عّغ ساث:ث) Perantara (antara penjual dan pembeliث

٠عحمشثث:ث 156Menimbunث

Abu Husein, Shahih Muslim Juz I (Semarang: Asy Syifa‟, 1993),

155

Ibid., 10.

156

10.
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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.
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

ثٍٝيُهثهللاِدثصٛثل َحيثسع:ي
 ُهثٛم٠ش َحث٠يُهثعّ ثثا َح ث٘شٛم٠ٓث٠ش
ِد َح١َحع ْيٓثا ِدٓثع
ِّ ُهذُٖهث١ث َحعَٝحئِد َحراثاَحجَح
ث ِدِ ْيٕ ثُٗهٜث َح ْيؽحَح َحشٝبث َح َحّ ْيٓثجَحٍَحم
اث ْياٌ َحص ْيٍ َحٛثَلَحجَحٍَحمُّ ْي:ُعٍ َحثٚ ِدٗث١ٍهللاثُهع
157
اٖثِغٍُ) ثٚ(س.َح ِدثس١ث ِد ْيٌ ِدخُٛه َحٙقث َح
 َحُّٛاٌغ ْي
157

Abu Abdur Rahman, Sunan An-Nasa‟iy VII (Semarang: Asy
Syifa‟, 1993), 412.
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Mufrodat

ثشٍب
 س١خ

: Barang dagangan.
: 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, maka pemilik barang
mempunyai hak khiyar (memilih) artinya ia berhak
menjadikan atau membatalkan akad jual belinya tersebut. 159

158

Ibid., 412.
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, Tarjamah Bulughul Marom
(Semarang: Wicaksana, 2004), 462.
159
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C. Hadits Ketiga tentang Larangan Menawar Barang
yang Sudah Ditawar Orang lain

ث:عٍُثل يٚٗث١ٍثهللاثعٍٝيثهللاثصٛش َحث ْثسع٠ث٘شٟ ع ِدٓثاْلعشزثعٓثا
 ُهث١َح ِدب ْي٠َلَحٚاث َحٛؾ
َح ِدب ْيث َح ْي ُه٠َلَحٚ ِدث َح١اثاٌ ُهش ْيوبَح َحْث ِدٌ ْيٍبَح ْيَٛلَحجَحٍَحمُّ ْي
َلَحجَحَٕح َحش ْيْٚيطث َح
ع ُهى ْيُث َحعٍ َح
ٍ  ِدث َح١ث َح ْيٝ
ث160)ٗ١ٍ(ِحفكثع.ظشٌلثٌِدبَح ٍثد
َحظ ِد
ث
Mufrodat

١
١ب٠
اَٛلجٕ شؾ

: Penjualan
: Menjual
: 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
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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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 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,-.
ث
D. Hadits Keempat tentang Larangan Menimbun Barang

َحظ َّذذَحَٕح ثَٔحصْي شُهث ُهْيٓث َحعٍَح ْي
ثِّٝ ٍ َحًث َحع ْيٓث َحع ِد١ َحظ َّذذَحَٕح ث ِدإ ْيع َحشا ِدئ ْي.ث َحظْي َحّ َحثذٛ َحظ َّذذَحَٕح ث َح ْيُه.ٟ
ع ْيّ ُّث
 َحٙثاٌ َحص ْيٝ
 ِدذث ِدْيٓ ْي١ث َحع ْيٓث َحع ِد ْي,ْ
ث,ب
َّ ِدث١ثاٌ ُهّ َحغ
 ِدذث ِدْيٓث َحش ْيذ َحع ِدث٠ث ِدْيٓث َحص ْيٝث َحع ْيٓث َحعٍِد ٍّى.ْ
 َح ِدثْٛي ِدٓث َحع ٌِد ِدُثا ْي ِدٓثذَح ْي
َحع ْيٓث ُهع َحّ َحشث ْي ِدٓ ْي
 َحعٍَّ َحُثٚ ِدٗث َح١ثثهللاث َحعٍَح ْيٍَّٝص
يُهثهللاث َحٛثلَح َحيث َحسع ْيُه: ثلَح َحيث:بث
ثاٌخَحطَّ ِد
 ٌلٚ" ْياٌ َحص ِدٌبُه ث َحِشْي ُهص ْي
ْ"ث
 ٌلثٛ ْياٌ ُهّعْي حَح ِدى ُهش َحِ ْيٍ ْيُهٚقث َح
Mufrodat
ثpedagang :

اٌ َحص ٌِدبُهثث

ثdiberi rezeki :
ثpenimbun
ثثdilaknati :

 ٌلَٚحِشْي ُهص ْي
قث
:ْياٌ ُهّعْي حَح ِدىشُهثث
 ٌلْثَٛحِ ْيٍ ْيُه

Terjemah
“Mewartakan kepada kami Nashr bin „Aliy alJahdhamiy 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 al-Musayyab, dari Umar bin al-Khaththab,
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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.
E. Hadits Kelima tentang Larangan Menetapkan Harga
yang Tinggi

ث َحغَلَحثاٌ ِّغ ْيشث ِد ْي:ثهللاُهث َحع ْيُٕٗهثلَح َحيثٝ
ثَٕٝح ِدةث َحعٍَح٠ثاٌ َحّ ِدذ ْيٝ
ٍ ٌَحظث ْي ِدٓث َحِ ِد
هث َحس ِد
ظ َح
 َحع ْيٓث َحٔ ِدَٚح
ثاٌ ِّغ ْيشثٝيثهللاِدث َحغٍَحَٛح َحسع ْيُه٠ث: َحعٍَّ َحُثٚ ِدٗث َح١ثهللاث َحعٍَح ْيٍَّٝص
يثهللاِدث َحٛ ِدذث َحسع ْيُهَٙحع ْي
 ْيٛث(إِد َّْثهللاَحثُ٘ه َح: َحعٍَّ َحُثٚ ِدٗث َح١ثهللاُهث َحعٍَح ْيٍَّٝص
ثاٌ ُهّ َحغ ِّ شُهث
يُهثهللاِدث َحٛث َحمَح َحيث َحسع ْيُه, َح َحغ ِّشْي ٌَحَٕح
ْياٌمَح ِدطُه ْي
ْيظث َح َحظ ٌلذث ِدِ ْيٕ ُهى ْيُث
َّاص ُهث
 َح١ٌَحٚث َحٝثهللاُهثجَح َح ٌَحٝث َح ْيْث َح ْيٌمَحٛثَحْلَحسْي ش ْيُهّٝٔ ِدإٚث َح,ق
ثاٌبَح ِدعػُهثاٌش ِد
ث ِد َحّ ْيٝطٍُهبُهِٕد
َح ْي٠
اُٖه ْيٚي)ث َحس َح
ص َحع َّعُٗهث
َلَحث َحِ ٍثٚث َحد ِدَث َحٝظٍِد َحّ ٍةث ِد
 َحٚث َح,اث
ثاٌ َحخ ْيّ َحغةُهثإِدَلَّثإٌَّ َحغ ِد
ث.ْ
ا ُهْيٓث ِدظبَّ ِدث
Mufrodat
mahal
ث

tetapkanlah harga untuk kami
ثyang menahan
ثmelepaskan harga
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:ث ثَٝحغٍَح
:َح َحغ ِّشْي ٌَحَٕح ثث
:ْياٌمَح ِدطُهثثث
:ا ْيٌبَح ِدعػُهثث ث

ثثdapat bertemu :
darah dan harta :

ثَٝح ْيْث َح ْيٌمَح
َلَحث َحِ يثَٚحد ٍَث َح

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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