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Hakikat Kesaksian Muhammad r utusan Allah I
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pengantar
Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah
kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta orang berjalan di antara
petunjuknya dan mengikuti jejak langkahnya hingga hari pembalasan.
Amma ba'du:
Ini adalah risalah ringkas sekitar (hakikat bersaksi bahwa Muhammad
adalah utusan Allah), kami merasa perlu mempublikasikannya untuk
manusia. Dan karena kami melihat banyaknya kebodohan di kalangan umat
Islam

dan

selain

mereka,

terhadap

hakikat

bersaksi/syahadat

bahwa

Muhammad adalah utusan Allah I, terjerumusnya mereka dalam perkara
yang menyalahinya dari perkara yang yang seharusnya, atau bertentangan
dengan kesempurnaannya, atau mengurangi keimanan hamba terhadapnya.
Maka sudah menjadi keharusan bahwa kami menjelaskan hal itu,
sebagai nasehat bagi Allah I, bagi rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin
dan kaum muslim secara umum, karena menjunjung perintah Allah I:

ﻣِﻨِﲔﺆ ﺍﻟﹾﻤﻨﻔﹶﻊﻯ ﺗ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﺫﹶﻛﱢﺮﻭ
i Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu

bermanfa'at bagi orang-orang yang beriman. (QS. adz-Dzariyat:55)
dan firman-Nya I:

ﻯﺖِ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﻔﹶﻌ ﺇِﻥ ﻧﻓﹶﺬﹶﻛﱢﺮ
oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfa'at, (QS. alA'laa:9)
dan firman-Nya I:

ٍﻄِﺮﻴﺼﻬِﻢ ﺑِﻤﻠﹶﻴ ﻋﺖ ﻟﹶﺴ-ُﺬﹶﻛﱢﺮ ﻣﺂﺃﹶﻧﺖﻤ ﺇِﻧﻓﹶﺬﹶﻛﱢﺮ
Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang
memberi peringatan. * Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mererka, (QS.
al-Ghasyiyah:21-22)
Dan ayat-ayat lainnya.
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Dan karena sabda Rasulullah r: 'Agama adalah nasehat, agama adalah
nasehat, agama adalah nasehat.' Para sahabat bertanya, 'Untuk siapa, wahai
Rasulullah? Beliau menjawab: 'Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, dan para
pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum dari mereka.'1 HR. Muslim.
Maka merupakan suatu kewajiban setiap orang yang mengetahui
kebenaran dengan dalil-dalilnya: bahwa ia harus menjelaskannya dan
menyebarkannya di antara manusia. Terutama di masa sekarang, yang mana
keterasingan Islam makin bertambah kuat, kebaikan menjadi mungkar dan
yang mungkar menjadi baik padanya, sedikit sekali orang yang mengangkat
kepalanya dengan kebenaran dan menampakkannya, maka tidak ada daya
dan upaya kecuali Allah I.
Dan sabda Rasulullah r menjadi penghibur kita:

ِﺎﺀﺑﺮﻰ ﻟِﻠﹾﻐﺑﺎ ﻓﹶﻄﹸﻮﺒ ﻏﹶﺮِﻳﺩﻮﻌﻴﺳﺎ ﻭﺒ ﻏﹶﺮِﻳﻼﹶﻡﺃﹶ ﺍﹾﻹِﺳﺪﺑ
'Islam bermula sebagai suatu yang asing, dan akan kembali asing seperti
semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing.'2
Maka aku memohon kepada Allah I Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa:
agar memberi nikmat kepada kita dengan memberikan hidayah kepada
kebenaran, taufik untuk kebenaran, dan supaya Dia I memberi ilham kepada
kita kepada petunjuk kita, memelihara kita dari kejahatan diri kita,
memperlihatkan

kepada

kita

kebenaran

bahwa

ia

adalah

benar

dan

memberikan rizqi kepada kita untuk mengikuti, dan kebatilan adalah batil dan
memberi

rizqi

kepada

kita

untuk

menjauhinya,

dan

semoga

Dia

I

memperbaiki niat dan perbuatan kita, dan semoga Dia I memberi manfaat
dengan sesuatu yang kami ikat dalam risalah ini kepada setiap orang yang
mempelajarinya, dan menjadikan kita dan saudara-saudara kita kaum
muslimin termasuk orang yang tolong menolong di atas kebaikan dan taqwa,
sesungguhnya Dia I Yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia.
Prolog

1

Shahih Muslim, karya imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, cetakan: al-Maktabah al-Islamiyah, Istanbul, Turki
(1/74) no. 55.
2
Shahih Muslim (1/130, no. 145.
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Dan sebelum memulai inti pembahasan, saya memberikan pengantar
yang pandang bermanfaat. Maka aku berkata memohon pertolongan kepada
Allah I:
Tatkala Allah I menciptakan nabi Adam u dan meniup ruh padanya,
Dia I menyuruh para malaikat sujud kepadanya. Dan iblis termasuk dari
golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Dan sesungguhnya ia masuk
dalam khithab mereka karena ia mempunyai kemiripan dengan perbuatan
para malaikat, miripnya ia dengan mereka, ibadah dan pengabdiannya. Akan
tetapi ketika mereka diperintahkan sujud,

para malaikat sujud, iblis yang

terkutuk tidak mau sujud:

 ﺍﻟﻜﹶﺎﻓِﺮِﻳﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦ ﻭﺮﻜﹾﺒﺘﺍﺳﻰ ﻭ ﺃﹶﺑﻠِﻴﺲﻭﺍ ﺇِﻻﱠ ﺇِﺑﺪﺠ ﻓﹶﺴﻡﻭﺍ ﻷَﺩﺪﺠﻼﹶﺋِﻜﹶﺔِ ﺍﺳﺎ ﻟِﻠﹾﻤﺇِﺫﹾ ﻗﹸﻠﹾﻨﻭ
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat:"Sujudlah kamu
kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggan dan takabur dan
adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (QS. al-Baqarah:34)
Dan Allah I berfirman dalam surah al-Kahf:

ِﻪﺑﺮِ ﺭ ﺃﹶﻣﻦ ﻋﻖ ﻓﹶﻔﹶﺴ ﺍﻟﹾﺠِﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦﻠِﻴﺲﻭﺍ ﺇِﻵﱠ ﺇِﺑﺪﺠ ﻓﹶﺴﻡﻭﺍ ِﻷَﺩﺪﺠﻼﹶﺋِﻜﹶﺔِ ﺍﺳﺎ ﻟِﻠﹾﻤﺇِﺫﹾ ﻗﹸﻠﹾﻨﻭ
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat:"Sujudlah kamu
kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan
jin, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. (QS. al-Kahf 50)
Ia enggan sujud kepada Adam u karena sombing, dengki dan zalim. Maka
hukumannya bahwa ia terusir dari rahmat Allah I dan mendapat kutukan
Allah I. Akan tetapi orang yang jahat bertambah kejahatannya, sangat besar
sifat dengkinya kepada Adam u dan keturunannya, dan ia meminta kepada
Allah I agar dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat, lalu Allah I
mengabulkan permintaannya. Saat itulah ia berkata –sebagaimana yang
diceritakan Allah I:

ﻦﻋ ﻭﺎﻧِﻬِﻢﻤ ﺃﹶﻳﻦﻋ ﻭﻠﹾﻔِﻬِﻢ ﺧﻣِﻦ ﻭﺪِﻳﻬِﻢﻦِ ﺃﹶﻳﻴ ﺑﻦﻢ ﻣﻬﻨ ﻻﹶﺗِﻴ ﺛﹸﻢ. ﻘِﻴﻢﺘﺴ ﺍﻟﹾﻤﺍﻃﹶﻚ ﺻِﺮﻢﻥﱠ ﻟﹶﻬﺪﻨِﻲ ﻷَﻗﹾﻌﺘﻳﺂﺃﹶﻏﹾﻮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺒِﻤ
ﺎﻛِﺮِﻳﻦ ﺷﻢﻫ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺠِﺪﻻﹶﺗ ﻭﺂﺋِﻠِﻬِﻢﻤﺷ
Iblis menjawab:"Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benarbenar akan (menghalangi-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, *
kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka,
dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati
kebanyakan mereka bersyukur (ta'at). (QS. al-A'raaf:16-17)
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Maksudnya: sesungguhnya ia bersumpah akan menyesatkan hamba-hamba
Allah I dari keturunan Adam u dari jalan yang lurus dan lorong keselamatan
supaya mereka tidak menyembah dan mengesakan Allah I, dan ia melakukan
berbagai macam cara untuk menghalangi mereka dari kebaikan dan membuat
mereka suka terhadap keburukan.
Dan semisalnya, firman Allah I menceritakan beritanya:

ﻠﹶﺼِﲔﺨ ﺍﻟﹾﻤﻢﻬ ﻣِﻨﻙﺎﺩ ﺇِﻻﱠ ﻋِﺒ. ﻌِﲔﻤ ﺃﹶﺟﻢﻬﻨﻷُﻏﹾﻮِﻳﺽِ ﻭ ﻓِﻲ ﺍﹾﻷَﺭﻢ ﻟﹶﻬﻦﻨﻳﻨِﻲ ﻷُﺯﺘﻳﺂ ﺃﹶﻏﹾﻮ ﺑِﻤﺏﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
Iblis berkata:"Ya Rabbku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku
sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat)
di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, * kecuali
hamba-hamba Engkau yang mukhlis diantara mereka". (QS. al-Hijr :39-40)
dan firman-Nya I:

 ﺇِﻻﱠ ﻗﹶﻠِﻴﻼﹰﻪﺘﻳ ﺫﹸﺭﻨِﻜﹶﻦﺘﺔِ ﻷَﺣﺎﻣﻡِ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻮﻦِ ﺇِﻟﹶﻰ ﻳﺗﺮ ﺃﹶﺧ ﻟﹶﺌِﻦﻠﹶﻰ ﻋﺖﻣﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻛﹶﺮ ﻫﻚﺘﺀَﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭ
Dia (iblis) berkata:"Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau
muliakan atas diriku Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku
sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya,
kecuali sebahagian kecil". (QS. al-Isra`:62)
Maka ia selalu berusaha menyesatkan Adam u dan keturunannya
sehingga menyebabkan diturunkannya Adam u dari surga dan salah seorang
anaknya membunuh saudaranya. Ia tidak merasa cukup hanya sampai di sini.
Tatkala keturunan Adam u telah melewati beberapa kurun waktu dan masa
kenabian telah berlalu lama, ia memandang baik baik perbuatan syirik kepada
mereka dan menyesatkan mereka. maka baginya apa yang dia kehendaki. dan
iblis membenarkan dugaannya atas mereka, lalu mereka mengikutinya dan
mereka terjerumus dalam perbuatan syirik. Hal itu terjadi pertama kali di
masa nabi Nuh u ketika mereka menyembah berhala-berhala: Wadd, suwaa',
yaghuts, ya'uq, dan nasr. Ini adalah nama-nama orang shalih dari kaum Nuh
u. Tatkala mereka telah wafat, syetan menyarankan kepada kaum mereka
agar membuat patung di majelis-majelis yang mereka dahulu mereka duduk
dan memberi nama sesuai nama mereka. maka mereka melakukan, namun
belum disembah. Hingga apabila mereka telah wafat dan ilmu mulai sirna,
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patung itu mulai disembah. Inilah yang dijelaskan Ibnu Abbas t, sebagaimana
diceritakan dalam al-Bukhari.3
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, ia berkata, 'Mereka
adalah orang-orang shalih dari keturunan Adam u. Mereka mempunyai para
pengikut yang selalu menjadikan mereka suri tauladan. Tatkala mereka telah
wafat, teman-teman yang mengikuti mereka berkata, 'Andaikan kita membuat
gambar/patung mereka niscaya membuat kita lebih rindu beribadah apabila
kita teringat mereka. Lalu mereka membuat patung mereka. Tatkala mereka
telah wafat dan datanglah generasi selanjutnya, iblis berkata kepada mereka:
sesungguhnya mereka (para pendahulu) menyembah mereka, dengan sebab
mereka, mereka diturunkan hujan, maka mereka menyembah mereka
(patung-patung orang-orang shalih).4
Seperti inilah awal terjadinya perbuatan syirik dalam sejarah umat
manusia, karena penyesatan iblis kepada mereka. Akan tetapi Allah I dengan
hikmah, ilmu, dan rahmat-Nya kepada hamba-Nya, Dia I tidak membiarkan
mereka terlena disesatkan iblis dan tentaranya. Bahkan Dia I mengutus para
rasul kepada mereka, untuk menjelaskan agama yang benar kepada mereka,
memberikan peringatan dari perbuatan syirik dan sesat, sebagai rahmat dariNya kepada hamba-hamba-Nya dan untuk menegakkan hujjah atas mereka:

ٍﺔﻨﻴﻦ ﺑ ﻋﻲ ﺣﻦ ﻣﻲﺤﻳﺔٍ ﻭﻨﻴﻦ ﺑ ﻋﻠﹶﻚ ﻫﻦ ﻣﻠِﻚﻬﻟﱢﻴ
yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan
agar orang yang hidup itu dengan keterangan yang nyata (pula). (QS. al-Anfaal:
42)
dan Allah I berfirman:

ﺎﻜِﻴﻤﺍ ﺣﺰِﻳﺰﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﷲُ ﻋﻞِ ﻭﺳ ﺍﻟﺮﺪﻌﺔﹸُ ﺑﺠﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﺣﺎﺱِ ﻋﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟِﻠﻨ ﻟِﺌﹶﻼﱠ ﻳﻨﺬِﺭِﻳﻦﻣ ﻭﺮِﻳﻦﺸﺒﻼﹰ ﻣﺳﺭ
(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah
diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS. an-Nisaa`:165)
Dan Dia I berfirman:

3

Shahih al-Bukhari, karya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Cet. Al-Maktabah al-Islamiyah, Istanbul, Turki
(6/73).
4
Tafsir ath-Thabari: Jami' al-Bayan fi Tafsir aayi al-Qur`an, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari,
tahqiq dan komentar Mahmud Syakir, tauzi' Dar at-Tarbiyah wa at-Turaats, Makkah al-Mukarramah (23/639).
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ﻮﺍ ﻛﹶﺬﱠﺑﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻭ. ﻮﻥﹶﺰﻧ ﺤ ﻳﻢﻻﹶﻫ ﻭﻬِﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮ ﻓﹶﻼﹶﺧﻠﹶﺢﺃﹶﺻ ﻭﻦ ﺀَﺍﻣﻦ ﻓﹶﻤﻨﺬِﺭِﻳﻦﻣ ﻭﺮِﻳﻦﺸﺒ ﺇِﻻﱠ ﻣﻠِﲔﺳﺮﺳِﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺮﺎ ﻧﻣﻭ
ﻘﹸﻮﻥﹶﻔﹾﺴﻮﺍ ﻳﺎﻛﹶﺎﻧ ﺑِﻤﺬﹶﺍﺏ ﺍﻟﹾﻌﻢﻬﺴﻤﺎ ﻳﺎﺗِﻨﺑِﺌﹶﺎﻳ
Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar
gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan
perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati. * Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami,
mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. (QS. alAn'aam:48-49)
Dan dalam ash-Shahihain, dari Ibnu Mas'ud t, ia berkata, 'Rasulullah r
bersabda:

، ﺍﷲِ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣِﻦﺪﺡﻪِ ﺍﻟﹾﻤ ﺇِﻟﹶﻴﺐ ﺃﹶﺣﺪﻻﹶ ﺃﹶﺣ ﻭ،ﻄﹶﻦﺎﺑﻣﺎ ﻭﻬ ﻣِﻨﺮ ﻣﺎﹶﻇﹶﻬﺍﺣِﺶ ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﻡﺮ ﺣﻟِﺬﻟِﻚ ﻭ،ِ ﺍﷲ ﻣِﻦﺮ ﺃﹶﻏﹾﻴﺪﻻﹶ ﺃﹶﺣ
ﻪﻔﹾﺴ ﻧﺡﺪ ﻣﻟِﺬﻟِﻚﻭ
"Tidak ada seseorang yang lebih cemburu dari pada Allah I, karena itulah Dia
I mengharamkan perbuatan keji, yang nampak darinya dan yang tersembunyi.
Dan tidak ada seseorang yang lebih suka dipuji dari pada Allah I, karena
itulah Dia I memuji diri-Nya."5
Dan dalam lafazh Muslim:

ﻞﹶﺳﻞﹶ ﺍﻟﺮﺳﺃﹶﺭ ﻭﺎﺏﻝﹶ ﺍﻟﹾﻜِﺘﺰ ﺃﹶﻧﻞِ ﺫﻟِﻚ ﺃﹶﺟﻣِﻦ
'Karena itulah Dia I menurunkan kitab dan mengutus para rasul.'6
Dan di dalam ash-Shahihain, dari hadits Sa'ad bin 'Ubadah t: 'Dan tidak ada
seseorang yang lebih menyukai uzur kepadanya daripada Allah I, karena
itulah Allah I mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan
pemberi peringatan.'7
Maka Allah I mengutus para rasul untuk mendirikan hujjah terhadap
hamba-hamba-Nya dan menolak alasan bagi mereka. Risalah-risalah ini
merupakan nikmat Allah I kepada semua makhluk-Nya. Karena kebutuhan
manusia kepadanya di atas semua kebutuhan, dan ketergantungannya
kepadanya di atas semua ketergantungan. Mereka membutuhkan risalah
melebihi kebutuhan kepada makan, minum, dan obat, karena dampak
5

Shahih al-Bukhari 5/194, dan Shahih Muslim 4/2114. no hadits (2760) (34) dan ini adalah lafazhnya.
Shahih Muslim 4/2114 , no. 2760, 30.
7
Shahih al-Bukhari (8/174) dan Shahih Muslim (2/1136) no (1499) dan ini adalah lafazhnya.
6
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kekurangan hal itu atas tidak adanya adalah kebinasaan badan. Adapun
risalah, maka padanya merupakan kehidupan hati dan agama. Bahkan,
risalah merupakan kebutuhan dalam memperbaiki hamba dalam kehidupan
dan tempat kembalinya. Maka sebagaimana tidak ada kebaikan baginya di
akhiratnya kecuali dengan mengikuti risalah, demikian pula tidak ada
kebaikan baginya dalam kehidupan dan dunianya kecuali dengan cara
mengikuti risalah, sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
menetapkan hal itu.8
Allah I mengutus para rasul dan menjadikan mereka sebagai manusia
dari golongan kaumnya dan dengan bahasa mereka, untuk menjelaskan
kepada mereka agama yang benar:

ﻜِـﻴﻢ ﺍﻟﹾﺤﺰِﻳـﺰ ﺍﻟﹾﻌﻮﻫﺂﺀُ ﻭﺸﻦ ﻳﺪِﻱ ﻣﻬﻳﺂﺀُ ﻭﺸﻦ ﻳﻀِﻞﱡ ﺍﷲُ ﻣ ﻓﹶﻴﻢ ﻟﹶﻬﻦﻴﺒﻣِﻪِ ﻟِﻴﺎﻥِ ﻗﹶﻮﻮﻝٍ ﺇِﻻﱠ ﺑِﻠِﺴﺳﺎ ﻣِﻦ ﺭﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﻣﻭ
{4}
Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya,
supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka
Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petinjuk kepada
siapa yang Dia kehendaki.Dan Dia-lah Rabb Yang Maha Kuasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. Ibrahim :4)
Dan setiap umat telah diutus rasul kepada mereka, firman Allah I:

ﻮﻝﹲﺳﺔٍ ﺭﻟِﻜﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﻭ
Tiap-tiap umat mempunyai rasul. (QS. Yunus:47)
Dan firman-Nya r:

ﺬِﻳﺮﺎ ﻧﻼﹶ ﻓِﻴﻬﺔٍ ﺇِﻻﱠ ﺧﻦ ﺃﹸﻣﺇِﻥ ﻣﻭ
Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi
peringatan. (QS. Fathir :24)
Mereka semua diutus dengan satu agama, yaitu agama islam, ikhlas
agama hanya karena Allah I, memurnikan tauhid hanya untuk-Nya r, dan
menjauhi ibadah kepada selain-Nya:

ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﻨِﺒﺘﺍﺟﻭﺍ ﺍﷲَ ﻭﺪﺒﻮﻻﹰ ﺃﹶﻥِ ﺍﻋﺳﺔٍ ﺭﺎ ﻓِﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﻣﺜﹾﻨﻌ ﺑﻟﹶﻘﹶﺪﻭ
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan):"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu", (QS. an-Nahl:36)
Dan Allah I berfirman:
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ِﻭﻥﺪﺒﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﺇِﻵ ﺃﹶﻧ ﻵ ﺇِﻟﹶﻪﻪﻪِ ﺃﹶﻧﻮﺣِﻲ ﺇِﻟﹶﻴﻮﻝٍ ﺇِﻻﱠﻧﺳ ﻣِﻦ ﺭﻠِﻚﺎ ﻣِﻦ ﻗﹶﺒﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﻣﻭ
Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami
wahyukan kepadanya:"Bahwasanya tidak ada Ilah(yang hak) melainkan Aku,
maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (QS. an-Nahl :25)
Dan dalam sebuah hadits dari Nabi r:

ﺍﺣِﺪ ﻭﻢﻬﻨﺩِﻳﻰ ﻭﺘ ﺷﻢﻬﺎﺗﻬﻼﱠﺕٍ ﺃﹸﻣﺓﹲ ﻟِﻌﻮﺎﺀُ ﺇِﺧﺒِﻴﺍﹶَﻷَﻧ
"Para nabi adalah saudara bagi satu keluarga, ibu mereka bermacam-macam
dan agama mereka adalah satu." Muttafaqun 'alaih.9
Demikian pula setiap rasul menyuruh kaumnya untuk taat kepadanya,
karena ini adalah tuntutan risalah, firman Allah I:

ِ ﺑِﺈِﺫﹾﻥِ ﺍﷲﻄﹶﺎﻉﻮﻝٍ ﺇِﻻﱠ ﻟِﻴﺳﺎ ﻣِﻦ ﺭﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﻣﻭ
Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita'ati dengan
seijin Allah.. (QS. an-Nisaa` :64)
Dan para rasul senantiasa datang kepadanya untuk mengajak mereka kepada
tauhid dan meninggalkan syirik:

ﺍﺮﺘﺎ ﺗﻠﹶﻨﺳﺎ ﺭﻠﹾﻨﺳ ﺃﹶﺭﺛﹸﻢ
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut.
(QS. al-Mukminun :44)
Hingga datang Musa u dan sesudahnya Isa u dan jelas di dalam kitab
mereka kabar gembira dengan Nabi r.
Firman Allah I:

ِﺍﹾﻹِﳒِﻴﻞﺍﺓِ ﻭﺭﻮ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﻢﻫﺎ ﻋِﻨﺪﻮﺑﻜﹾﺘ ﻣﻪﻭﻧﺠِﺪ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﻲ ﺍﹾﻷُﻣﺒِﻲﻮﻝﹶ ﺍﻟﻨﺳﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﺒِﻌﺘ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya)
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, (QS. alA'raaf:157)
Dan firman-Nya:

ٍﻮﻝﺳﺍ ﺑِﺮﺮﺸﺒﻣﺍﺓِ ﻭﺭﻮ ﺍﻟﺘ ﻣِﻦﻱﺪ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻗﹰﺎ ﻟﱢﻤﺪﺼﻜﹸﻢ ﻣﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺇِﻟﹶﻴﺳﻲ ﺭﺍﺀِﻳﻞﹶ ﺇِﻧﺮﻨِﻲ ﺇِﺳﺎﺑ ﻳﻢﻳﺮ ﻣﻦﻰ ﺍﺑﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋِﻴﺴﻭ
ﺪﻤ ﺃﹶﺣﻪﻤﺪِﻱ ﺍﺳﻌﺄﹾﺗِﻲ ﻣِﻦ ﺑﻳ
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Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata:"Hai bani Israil, sesungguhnya
aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun)
sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya)
seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad
(Muhammad)".. (QS.ash-Shaaf:6)
Dan setelah nabi Isa u diangkat (ke langit) dan lamanya tenggang
waktu yang dialami anak cucu Adam u sebelum kebangkitan Nabi r, iblis
menyerang umat manusia dengan pasukan berkuda dan pasukannya yang
berjalan kaki, maka ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat
jauh, menjerumuskan mereka di dalam perbuatan kufur, syirik dan sesat
dengan berbagai macam jenisnya kecuali sedikit sekali dari mereka. Kondisi
mereka sudah mencapai batas yang menyebabkan kemurkaan Allah I, bangsa
arab dan non arab (ajam) dari mereka, kecuali sedikit sekali.
Kemudian diutus nabi Muhammad r yang bersabda:

ﺍﺓﹲﺪﻬﺔﹲ ﻣﻤﺣﺎ ﺭﺎ ﺃﹶﻧﻤ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
"Wahai

sekalin

manusia,

sesungguhnya

aku

adalah

rahmat

yang

dihadiahkan."10
Beliau diutus (sebagai rasul), sedangkan kondisinya adalah seperti yang
dikabarkan oleh Nabi r dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam
shahihnya, dari 'Iyadh bin Hamar al-Majasyi'i t, di mana Nabi r bersabda
dalam khotbahnya: "Ketahuilah, sesungguhnya Rabb-ku menyuruhku agar
mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak tahu dari sesuatu (ilmu) yang
diajarkan-Nya kepadaku di hariku ini: 'Setiap harta yang engkau berikan
kepada hamba adalah halal, dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-Ku
cenderung (kepada kebenaran/tauhid), dan sesungguhnya syetan datang
kepada

mereka,

lalu

menjauhkan

mereka

dari

agama,

mengharamkan

kepadanya apa-apa yang Ku-halalkan untuk mereka, dan ia menyuruh mereka
agar menyekutukan Aku yang Aku tidak pernah menurunkan hujjah atasnya.'
Dan sesungguhnya Allah I melihat kepada penduduk bumi, maka ia murka
kepada mereka, bangsa arab dan ajamnya, kecuali yang masih tersisa dari ahli

10

HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak dan ia mensyahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan riwayatkan
pula oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam ash-Shaghir dengan lafazh: 'Aku diutus sebagai rahmat yang
dihadiahkan.' Dan diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, dan asy-Syihab dalam musnadnya: hadits
di atas dengan semua jalurnya adalah hasan. Dan dalam shahih Muslim, dari Nabi r: 'Sesungguhnya aku tidak
diutus sebagai pemberi kutukan, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat.'
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kitab.' Dan Dia I berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengutusmu untuk mengujimu
dan menguji (umat manusia) denganmu, dan Aku menurunkan kitab kepadamu
yang tidak dibersihkan dengan air, engkau membacanya di saat tidur dan
jaga…al-Hadits."11
Maka Allah I mengangkat kemurkaan ini dengan berkat Rasulullah r,
Dia I mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam, tujuan bagi orang
yang berjalan (menuju akhirat) dan sebagai hujjah bagi semua makhluk. Dia
I mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar di hadapan hari
kiamat, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, berdakwah
kepada Allah I dengan ijinnya dan sebagai lampu lentera yang menerangi. Dia
I menutup para rasul dengannya, memberi petunjuk dengannya dari
kesesatan, mengajarkan dengannya dari kebodohan. Dengan risalahnya, Dia I
membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Maka
bumi menjadi bersinar setelah sebelumnya gelap gulita, hati menjadi tertaut
dengannya setelah tercabik-cabik. Maka Dia I menegakkan dengannya r
agama yang bengkok, menjelaskan dengannya r arah tujuan yang putih, dan
Allah I mengangkat dengannya r beban yang berat dan belenggu, dan
menjadikan risalahnya bersifat umum bagi bangsa jin dan manusia. Firman
Allah I:

ِﺎﺱ ﺇِﻻﱠ ﻛﹶﺂﻓﱠﺔﹰ ﻟِﻠﻨﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﻣﻭ
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya
(QS. as-Saba`:28)
Dan firman-Nya:

ﺎﻤِﻴﻌ ﺟﻜﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺇِﻟﹶﻴﺳﻲ ﺭ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺃﹶﻳﻗﹸﻞﹾ ﻳ
Katakanlah:"Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu
semua... (QS. al-A'raaf:158)
Allah I mengutusnya di atas terputusnya para rasul dan terhapusnya kitab.
Di saat dirubahnya kalamullah, syari'at diganti, setiap kaum bersandar
kepada pendapat mereka yang paling gelap, mereka berhukum kepada Allah I
dan di antara hamba-hamba Allah dengan perkataan-perkataan yang rusak
dan hawa nafsu mereka. Maka Allah I memberi petunjuk dengannya kepada
11
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semua makhluk, menjelaskan jalan dengannya, mengeluarkan manusia dari
kegelapan

kepada

cahaya,

memperlihatkan

dengannya

dari

kebutaan,

memberi petunjuk dengannya dari kesesatan, memisahkan dengannya di
antara orang-orang yang berbakti dan yang fasik. Dan Dia I menjadikan
petunjuk dan beruntung dalam mengikuti dan sesuai dengannya r, dan
menjadikan sesat dan celaka dalam perbuatan durhaka dan menyalahinya.
Kasih sayang kepada orang-orang beriman, ingin memberi petunjuk kepada
semua makhluk, berat terasa olehnya pengingkaran mereka:

ﺣِﻴﻢ ﺭﺀُﻭﻑ ﺭﻣِﻨِﲔﺆ ﺑِﺎﻟﹾﻤﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺮِﻳﺺ ﺣﻢﻨِﺘﺎﻋﻪِ ﻣﻠﹶﻴ ﻋﺰِﻳﺰ ﻋ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻦﻮﻝﹲ ﻣﺳ ﺭﺂﺀَﻛﹸﻢ ﺟﻟﹶﻘﹶﺪ
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang
mu'min. (QS. at-Taubah :128)
Kesimpulan dakwahnya adalah: membawa berita gembira, memberi
peringatan, berdakwah kepada Allah I dengan ilmu dan hikmah:

ﺍﺬِﻳﺮﻧﺍ ﻭﺮﺸﺒﻣﺍ ﻭﺎﻫِﺪ ﺷﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺂ ﺃﹶﺭ ﺇِﻧﺒِﻲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺂﺃﹶﻳﻳ
Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa
kabar gembira dan pemberi peringatan, (QS. at-Taubah :45)
Dia r adalah penutup para rasul, syari'at dan kitabnya yang
membenarkan atas syari'at-syari'at dan kitab-kitab (sebelumnya) menjadi
pengganti baginya:

ﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻢﺎﺗﺧﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻭﺳﻟﹶﻜِﻦ ﺭ ﻭﺎﻟِﻜﹸﻢﺟﻦ ﺭﺪٍ ﻣﺂ ﺃﹶﺣ ﺃﹶﺑﺪﻤﺤﺎﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻣ
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi (QS. al-Ahzaab:40)
Allah I melapangkan dadanya, mengampuni dosanya, menjadikan
kehinaan

atas

sebutannya,

orang

maka

yang

tidaklah

menyalahi
Allah

I

perintahnya,
disebut

dan

kecuali

dia

meninggikan
disebutkan

bersamanya. Hal itu cukup sebagai kemuliaan. Dan yang lebih besar dari itu
adalah dua kalimah syahadat. Pondasi Islam, kunci negeri keselamatan, ibu
kota darah, harta dan kehormatan, persaksian bahwa Muhammad r adalah
utusan Allah I.
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Pengertian 'laailaaha illallah': yaitu tidak ada yang disembah dengan
sebenarnya selain Allah I.
Dan rukun-rukunnya adalah: nafi (menolak) dan itsbat (menetapkan):
'laailaaha' menolak semua yang disembah selain dari Allah I, 'illallah'
menetapkan penyembahan hanya kepada Allah I, tidak ada sekutu baginya.
Dan syarat-syaratnya adalah: ilmu, yakin, menerima, tunduk, benar,
ikhlas, cinta. Dan sebagian ulama menambah syarat kedelapan yaitu: kufur
dengan yang disembah selain Allah I.
Dan realisasi syahadah (persaksian): bahwa ia tidak menyembah selain
Allah I. Dan kebenarannya: melakukan yang wajib dan menjauhi yang
diharamkan.
Ini adalah kesimpulan secara ringkas dalam (bersaksi bahwa tidak Ilah
yang berhak disembah selain Allah I). Adapun penjelasan secara rinci, maka
kata-kata yang singkat ini tidak cukup.
Dan

manakala

pembahasan

tentang

hakikat

bersaksi

bahwa

Muhammad adalah utusan Allah I, sudah sewajarnya kita memaparkan
bagian

yang

perlu

diketahui,

berupa

menyebutkan

nasab,

kelahiran,

kebangkitan, dan wafatnya Nabi r. Kemudian menyebutkan sekilas dari
nama-nama, karasteristik, sifat lahiriyah dan perilaku beliau r.

Pasal
Silsilah Nabi r
Firman Allah I:

ـﺎﺏ ﺍﻟﹾﻜِﺘـﻢﻬﻠﱢﻤﻌﻳ ﻭﻛﱢﻴﻬِﻢﺰﻳﺎﺗِﻪِ ﻭ ﺀَﺍﻳﻬِﻢﻠﹶﻴﻠﹸﻮﺍ ﻋﺘ ﻳ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻬِﻢﻦﻮﻻﹰ ﻣﺳ ﺭﺚﹶ ﻓِﻴﻬِﻢﻌ ﺇِﺫﹾ ﺑﻣِﻨِﲔﺆﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﷲُ ﻋﻦ ﻣﻟﹶﻘﹶﺪ
ٍﺒِﲔﻼﹶﻝٍ ﻣﻞﹸ ﻟﱠﻔِﻲ ﺿﻮﺍ ﻣِﻦ ﻗﹶﺒﺇِﻥ ﻛﹶﺎﻧﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﺤِﻜﹾﻤﻭ
Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika
Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa)
mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan
sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar
dalam kesesatan yang nyata. (QS. ali Imran:164)
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Disebutkan dalam sebagian riwayat: ِﻢ
ِﻬ
ُـﺴ
َﻧﻔ
ْ أ
( ﻣـﻦdibaca dengan fa` yang
fathah), maksudnya yang paling baik silsilahnya.
Dalam

Shahih

Muslim,

dari

hadits

Wastilah

bin

al-Asqa'

t,

sesungguhnya dia mendengar Rasulullah r bersabda:

،ٍﺎﺷِـﻢﻨِـﻲ ﻫﺶٍ ﺑﻳ ﻗﹸـﺮﻄﹶﻔﹶﻰ ﻣِـﻦﺍﺻ ﻭ،ﺔﹶﺎﻧ ﻛِﻨﺎ ﻣِﻦﺸﻳﻄﹶﻔﹶﻰ ﻗﹸﺮﺍﺻ ﻭ،ﻞﹶﺎﻋِﻴﻤﻟﹶﺪِ ﺇِﺳ ﻭﺔﹶ ﻣِﻦﺎﻧﻄﹶﻔﹶﻰ ﻛِﻨﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﺍﺻ
ٍﺎﺷِﻢﻨِﻲ ﻫ ﺑﻄﹶﻔﹶَﺎﻧِﻲ ﻣِﻦﺍﺻﻭ
'Sesungguhnya Allah I memilih Kinanah dari keturunan Ismail u, memilih
Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani (keturunan) Hasyim dari suku Quraisy,
dan memilih aku dari keturunan Hasyim.'12
Dan dalam ash-Shahihain, dari hadits Abu Sufyan t dan ceritanya
bersama Heraklius, dan pertanyaan Heraklius kepadanya tentang Rasulullah
r. Maka di antara pertanyaannya adalah: 'Bagaimana silsilahnya padanya?
Aku berkata, 'Dia mempunyai silsilah pada kami… hingga Heraklius berkata
kepada Abu Sufyan, 'Aku bertanya kepadamu tentang silsilahnya, maka
engkau menyebutkan bahwa dia punya silsilah padamu. Demikianlah para
rasul, mereka diutus dari silsilah kaumnya.' Ini adalah lafazh hadits alBukhari.
Dengan pemaparan ini jelas bahwa beliau r adalah manusia paling
mulia silsilahnya. Beliau r adalah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin
Ka'ab bin Lu`ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin
Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Silsilah beliau r hingga di sini diketahui keshahihannya, disepakati di
antara para ahli silsilah. Tidak ada perbedaan di antara mereka padanya. Dan
yang di atas Adnan diperselisihkan padanya. Adnan dari keturunan nabi
Ismail u, dan Ismail adalah putra nabi Ibrahim u.
Ibunda Nabi r adalah: Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah
bin Kilab bin Murrah, hingga akhir silsilah yang telah disebutkan sebelumnya.
Bapaknya bertemu bersama ibunya pada kakek mereka: Kilab bin Murrah.

12

HR. Muslim (4/1789) no. 2276.
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Wahab –bapak dari ibunya- pada masa itu adalah pemuka bani Zuhrah
dari sisi silsilah dan kemuliaan. Maka terkumpulah bagi Nabi r kemuliaan
silsilah dari pihak bapak dan ibunya.

Pasal
Kelahiran Nabi r
Nabi r dilahirkan di tahun gajah, tanpa perbedaan di antara para ahli
sejarah, sejauh yang kami ketahui.
Kelahirannya: terjadi pada hari Senin, berdasarkan sabda Nabi r tatkala
ditanya tentang puasa hari Senin? Beliau r bersabda: 'Itulah hari yang aku
dilahirkan padanya, hari aku dibangkitkan (diangkat menjadi rasul), dan dan
diturunkan (wahyu) kepadaku padanya." HR. Muslim,13 dari hadits Qatadah
t.
Adapun bulan dan tanggal kelahirannya, terjadi perbedaan pendapat:
Ada yang berpendapat: pada tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal.
Dikatakan: pada tanggal 8 dari bulan yang sama. Dikatakan: bahkan pada
bulan Ramadhan. Dikatakan: beliau dilahirkan pada tanggal 27 dari bulan
Rajab, dan ini pendapat paling aneh/asing.

Pasal
Kebangkitannya r
Wahyu diturunkan kepadanya r saat berusia 40 tahun. Permulaan
wahyu adalah saat beliau beribadah di gua Hira. Dan pada satu ketika, Jibril
u datang kepadanya, lalu merangkulnya, kemudian melepasnya seraya
berkata: 'Bacalah… al-Hadits. Maka ini adalah permulaan perkaranya r.
Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Permulaan yang dimulai
Rasulullah r dengannya dari wahyu adalah mimpi yang baik di dalam tidur.
Maka beliau r tidak melihat satu mimpi kecuali datang seperti waktu subuh.
Kemudian beliau r menyukai khulwah (menyendiri). Beliau menyendiri di gua
Hira, maka beribadah padanya, yaitu beribadah beberapa malam sebelum
13
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kembali kepada keluarganya dan menyiapkan bekal untuk hal itu. Kemudian
dia r kembali kepada Khadijah radhiyallahu 'anha, lalu menyiapkan bekal
serupa. Hingga akhirnya datang kebenaran saat beliau r berada di gua Hira.
Datanglah malaikat (Jibril u) kepadanya seraya berkata, 'Bacalah.' Beliau r
menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Beliau berkata, 'Maka ia mengambil dan
merangkulku sampai aku meraya payah, kemudian ia melepasku seraya
berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Maka dia
mengambilku, lalu merangkulku yang kedua kalianya hingga aku merasa
payah. Kemudian dia melepasku seraya berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab,
'Aku tidak bisa membaca.' Lalu ia mengambil dan merangkulku yang ketiga
kalinya. Kemudian ia melepasku seraya membaca:

ﻡ ﺍﹾﻷَﻛﹾﺮﻚﺑﺭﺃﹾ ﻭ ﺍﻗﹾﺮ. ٍﻠﹶﻖ ﻋﺎﻥﹶ ﻣِﻦ ﺍﻹِﻧﺴﻠﹶﻖ ﺧ. ﻠﹶﻖ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺧﻚﺑﻢِ ﺭﺃﹾ ﺑِﺎﺳﺍﻗﹾﺮ
Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, * Dia telah
menciptakan manusia dengan segumpal darah. * Bacalah, dan Rabbmulah
Yang Paling Pemurah, (QS. al-'Alaq:1-3)
Lalu Nabi r pulang dengannya sambil ketakutan. Ia masuk kepada Khadijah
binti Khuwailid radhiyallahu 'anha (istrinya) seraya berkata, 'Selimuti aku,
selimuti aku.' Mereka pun menyelimuti beliau r hingga hilang rasa takut
darinya. beliau r berkata kepada Khadijah, 'Sungguh, aku merasa takut
terhadap diriku.' Maka Khadijah radhiyallahu 'anha berkata, 'Sekali-kali tidak,
demi Allah, Allah I tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya
engkau menyambil tali silaturrahim, memikul yang susah, mengusahakan
yang tidak mampu, menjamu tamu, dan menolong di atas kebenaran.' Maka
Khadijah membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul
Uzza, anak dari paman (sepupu) Khadijah. Dia adalah seseorang yang
memeluk agama Nashrani di masa jahiliyah. Dia menulis kitab berbahasa
Ibrani. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani yang tulisannya sangat
mengagumkan. Dia sudah lanjut usia yang sudah buta. Khadijah radhiyallahu
'anha berkata kepadanya, 'Wahai anak pamanku, dengarlah dari anak
saudaramu.' Waraqah berkata kepadanya, 'Wahai anak saudaraku, apakah
yang engkau? Maka Rasulullah r menceritakan kepadanya apa yang telah
dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, 'Ini adalah Namus (Jibril u) yang
Allah I telah menurunkannya kepada Musa u. Andaikan aku masih kuat
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padanya, andaikan aku masih hidup saat kaummu mengusirmu.' Maka
Rasulullah r bertanya, 'Apakah mereka akan mengusirku? Ia menjawab, 'Ya,
tidak ada seorangpun yang datang seperti yang engkau datang dengannya
kecuali dimusuhi. Jika aku mengalami hari-harimu niscaya aku akan
membelamu dengan pembelaan yang kuat.' Kemudian tidak lama (setelah
peristiwa itu), Waraqah wafat dan terputus wahyu. Dikeluarkan oleh alBukhari.14
Pasal
Wafatnya Nabi r
Firman Allah I yang ditujukan kepada Nabi-Nya r:

ﻮﻥﹶﺘﻴﻢ ﻣﻬﺇِﻧ ﻭﺖﻴ ﻣﻚﺇِﻧ
Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).
(QS. az-Zumar :30)
Dan firman-Nya:

ﻘﹶﺎﺑِﻜﹸﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋ ﻋﻢﺘ ﻗﹸﺘِﻞﹶ ﺍﻧﻘﹶﻠﹶﺒ ﺃﹶﻭﺎﺕﻞﹸ ﺃﹶﻓﹶﺈِﻥ ﻣﺳﻠِﻪِ ﺍﻟﺮ ﻣِﻦ ﻗﹶﺒﻠﹶﺖ ﺧﻮﻝﹸُ ﻗﹶﺪﺳ ﺇِﻻﱠ ﺭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻣﻭ
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu
berbalik ke belakang (murtad) (QS. Ali Imran :144)
Dan firman-Nya:

ﻭﻥﹶﺎﻟِﺪ ﺍﻟﹾﺨﻢ ﻓﹶﻬﺖ ﺃﹶﻓﹶﺈِﻥ ﻣﻠﹾﺪ ﺍﻟﹾﺨﻠِﻚﻦ ﻗﹶﺒﺮٍ ﻣﺸﺎ ﻟِﺒﻠﹾﻨﻌﺎﺟﻣﻭ
Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu
(Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? (QS. alAnbiyaa`:34)
Beliau r wafat setelah melaksanakan amanah, menyampaikan risalah
Rabb-nya, dan berjihad karena Allah I dengan sebenarnya, dan al-Qur`an
bersaksi baginya r di akhir hayatnya. Maka telah turun surah al-Maidah:

ﺎ ﺩِﻳﻨﻼﹶﻡ ﺍﹾﻹِﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﺿِﻴﺖﺭﺘِﻲ ﻭﻤ ﻧِﻌﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﻤﻤﺃﹶﺗ ﻭﻜﹸﻢ ﺩِﻳﻨ ﻟﹶﻜﹸﻢﻠﹾﺖ ﺃﹶﻛﹾﻤﻡﻮﺍﻟﹾﻴ
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.
(QS. al-Maidah:3)
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Allah I telah mengabarkan kepada nabi-Nya r tentang ajalnya saat
Allah I menurunkan surah an-Nashr. Dalam Shahih al-Bukhari, dari Ibnu
Abbas t, ia berkata, 'Umar t memasukkan aku bersama para sahabat senior
veteran perang Badar. Seolah-olah sebagian mereka marah padanya, ia
berkata, 'Kenapa engkau memasukkan (anak) ini bersama kami, sedangkan
kamu mempunyai anak seperti dia? Umar t berkata, 'Sesungguhnya dia
adalah orang yang kamu ketahui.' Maka dia t memanggilnya pada suatu hari,
lalu memasukkannya bersama mereka. Maka aku tidak menduga bahwa dia t
memanggilku pada hari itu kecuali untuk memperlihatkan kepada mereka. Dia
t berkata, 'Apa pendapatmu pada firman Allah I:

ﺢﺍﻟﹾﻔﹶﺘ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺮﺼﺂﺀَ ﻧﺇِﺫﹶﺍ ﺟ
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (QS. an-Nashr :1)
Sebagian mereka berkata, 'Kita diperintahkan memuji Allah I dan meminta
ampun kepadanya, apabila kita ditolong dan diberi kemenangan.' Dan
sebagian mereka diam, maka ia tidak mengatakan sesuatu. Dia (Umar t)
berkata kepadaku, 'Apakah seperti itu pendapatmu, wahai Ibnu Abbas t? Aku
menjawab, 'Tidak.' Ia berkata, 'Apa pendapatmu? Aku menjawab, 'Ia adalah
ajal Rasulullah r, Allah I telah memberitahukan kepadanya. Dia I berfirman:

ﺢﺍﻟﹾﻔﹶﺘ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺮﺼﺂﺀَ ﻧﺇِﺫﹶﺍ ﺟ
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (QS. an-Nashr :1)
Dan itu adalah tanda ajalmu:

ﺎﺍﺑﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺗﻪ ﺇِﻧﻩﻔِﺮﻐﺘﺍﺳ ﻭﻚﺑﺪِ ﺭﻤ ﺑِﺤﺢﺒﻓﹶﺴ
maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadaNya.Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS. an-Nashr :3)
Umar t berkata, 'Aku tidak mengetahui darinya kecuali apa yang engkau
katakan.'15
Dan menjelang wafatnya, Dia r diberi pilihan di antara keindahan dunia
dan apa yang ada di sisi Allah I. Dari Abu Sa'id al-Khudri t, sesungguhnya
Rasulullah r duduk di atas minbar, beliau r bersabda:

ﻩﺪﺎ ﻋِﻨ ﻣﺎﺭﺘ ﺍﷲِ ﻓﹶﺎﺧﺪﺎ ﻋِﻨ ﻣﻦﻴﺑﺎﺀَ ﻭﺎ ﺷﺎ ﻣﻴﻧﺓِ ﺍﻟﺪﺮﻫ ﺯ ﻣِﻦﻪﺗِﻴﺆ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻦﻴ ﺍﷲٌ ﺑﻩﺮﻴﺍ ﺧﺪﺒﺇِﻥﱠ ﻋ
15
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"Sesungguhnya hamba diberi pilihan oleh Allah I di antara Dia I memberikan
kepadanya dari kenikmatan dunia apa saja yang dia kehendaki dan apa yang
ada di sisi-Nya, maka ia (hamba) memilih apa yang ada di sisi-Nya.'
Maka Abu Bakar t menangis seraya berkata, 'Kami menebus engkau dengan
bapak dan ibu kami.' Maka kami merasa heran kepadanya. Orang-orang
berkata, 'Lihatlah kepada Syaikh (orang tua) ini. Rasulullah r mengabarkan
tentang seorang hamba yang Allah I memberi pilihan kepadanya di antara Dia
I memberikan kepadanya kenikmatan dunia dan apa yang ada di sisi-Nya,
sedangkan dia berkata: 'Kami menebus engkau dengan bapak dan ibu kami.'
Maka Rasulullah r ada yang diberikan pilihan dan Abu Bakar t adalah yang
paling mengerti dari kami dengannya. Dan Rasulullah r bersabda:

 ﺇِﻻﱠ،ﻼﹰﻠِﻴﻜﹾﺮٍ ﺧﺎﺑ ﺃﹶﺑﺬﹾﺕﺨﺘِﻲ ﻻﹶﺗ ﺃﹸﻣﻼﹰ ﻣِﻦﻠِﻴﺨِﺬﹰﺍ ﺧﺘ ﻣﺖ ﻛﹸﻨﻟﹶﻮ ﻭ،ٍﻜﹾﺮﺎ ﺑﺎﻟِﻪِ ﺃﹶﺑﻣﺘِﻪِ ﻭﺤﺒ
  ﻓِﻰ ﺻﻠﹶﻲﺎﺱِ ﻋ ﺍﻟﻨﻦ ﺃﹶﻣﺇِﻥﱠ ﻣِﻦ
.ِﻜﹾﺮﺔﹸ ﺃﹶﺑِﻲ ﺑﺧﻮﺔﹲ ﺇﻻﱠ ﺧﺧﻮﺠِﺪِ ﺧﺴ ﻓِﻰ ﺍﻟﹾﻤﻦﻘﹶﻴﺒ ﻻﹶﻳ،ِﻼﹶﻡﻠﱠﺔﹶ ﺍﹾﻹِﺳﺧ
'Sesungguhnya

orang

yang

paling

memberi

nikmat

kepadaku

dalam

persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan
kekasih dari umatku, niscaya aku menjadikan Abu Bakar, kecuali kekasih
dalam Islam. sungguh tidak tersisa lagi di masjid satu pintu kecuali pintu Abu
Bakar t.' Muttafaqun 'alaih.
Dan dalam Shahih al-Bukhari, dari hadits Ibnu Abbas t, sesungguhnya Nabi
r keluar dalam sakitnya yang beliau wafat padanya, mengikat kepalanya
dengan kain. Lalu ia menyebutkan semisalnya.16
Dan dalam riwayat Muslim dari hadits Jundub t: Sesungguhnya
khutbah ini adalah lima hari sebelum wafatnya.17
Kemudian, sesungguhnya wafatnya Nabi r adalah seperti wafatnya
semua manusia. Ada saat-saat menjelang wafat, kemudian ruh meninggalkan
jasadnya, kemudian jasadnya tenang. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia
berkata,

'Sesungguhnya

di

antara

nikmat

Allah

I

kepadaku,

bahwa

Rasulullah r wafat di rumahku, di hariku (giliranku), di antara paru-paru dan
bagian atas dadaku, dan sesungguhnya Allah I mengumpulkan di antara air
16
17
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liurku dan liur beliau r saat wafatnya. Abdurrahman masuk kepadaku,
sedang di tangannya ada siwak, dan aku menyandarkan Rasulullah r. Maka
aku melihat beliau r memandang kepadanya. Aku mengetahui bahwa dia r
menyukai siwak. Aku bertanya, 'Apakah aku mengambilnya untukmu? Beliau
mengisyaratkan dengan kepalanya: ya. Lalu aku mengambilnya. Maka
nampak

berat

untukmu?

atasnya,

Beliau

aku

berkata,

mengisyaratkah

'Maukah

dengan

aku

kepalanya:

melembutkannya
ya.

Lalu

aku

melembutkannya, dan dihadapannya ada ceret/teko atau kaleng –Umar raguragu- di dalamnya ada air. Beliau memasukkan tangannya di air, lalu
mengusap wajahnya dengan keduanya seraya bersabda:

ٍﺍﺕﻜﹶﺮﺕِ ﺳﻮ ﺇِﻥﱠ ﻟِﻠﹾﻤ،ٌ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲﻻﹶ ﺍﻟﹶﻪ
"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah, sesungguhnya bagi
kematian ada sakaraat."

Kemudian beliau r meluruskan tangannya, lalu

berkata: 'Pada teman yang tinggi.' Hingga beliau wafat dan lemas tangannya.
HR. al-Bukhari.18
Wafatnya adalah pada hari Senin, sebagaimana yang disebutkan dalam
dua hadits yang shahih: Anas t19 dan Aisyah radhiyallahu 'anhuna,20 dan
dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya.
Dan wafatnya beliau tersebut terjadi pada tahun ke sebelas Hijriyah
dengan kesepakatan ulama dan pada bulan Rabiul Awal, namun mayoritas
mereka berkata: pada tanggal dua belas (12) Rabiul Awal. Dan tidak shahih
tentang tanggal wafatnya kecuali pada hari kedua atau ketiga belas, atau
keempat belas, atau kelima belas, karena sudah disepakati bahwa wuquf di
arafah pada haji wada' terhadap pada hari Jum'at, yaitu hari kesembilan
bulan Dzulhijjah. Maka awal Dzulhijjah adalah pada hari Kamis. Permulaan
Muharram bisa hari Jum'at atau Sabtu. Jika pada hari Jum'at, maka
permulaan Shafar bisa hari Sabtu atau Ahad. Jika hari Sabtu, maka
permulaan Rabiul Awal adalah hari Ahad atau Senin. Dan bagaimanapun
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beredarnya berdasarkan hisab ini, maka tidak mungkin pada tanggal dua
belas dari bulan Rabiul Awal terjadi pada hari Senin…dst.21
Saat wafatnya, beliau r berusia enam puluh tiga (63) tahun, seperti
yang disebutkan dalam riwayat shahih dari sejumlah sahabat, seperti Aisyah
radhiyallahu 'anha22 dan Ibnu Abbas t,23 serta selain keduanya.
Sejak

kebangkitannya

hingga

wafatnya r, telah terjadi berbagai

peristiwa agung dan pendirian kenabian yang mulia. Dia r berdakwah kepada
Rabb-nya padanya, sabar dan teguh, berjihad dan berhijrah, memikul
penderitaan sampai Allah I menentukan baginya dan para sahabatnya serta
agamanya nampak, tinggi dan menang. Maka tidaklah beliau wafat kecuali
setelah menyampaikan risalah Rabb-nya. Dia I telah wafat, sedangkan
agamanya

tetap

ada

hingga hari kiamat. Ia tetap dipelihara dengan

pemeliharaan Allah I baginya. Nampak dengan janji Allah I dengan hal itu.
Mendapat pertolongan dan tinggi di atas semua agama dan golongan, dan para
pemeluknya yang benar adalah sang pemenang:

ﻮﻥﹶﺎﻟِﺒ ﺍﻟﹾﻐﻢﺎ ﻟﹶﻬﻧﻨﺪﺇِﻥﱠ ﺟ ﻭ. ﻭﻥﹶﻮﺭﻨﺼ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻟﹶﻬﻢﻬ ﺇِﻧ. ﻠِﲔﺳﺮﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎﺩِﻧﺎ ﻟِﻌِﺒﻨﺘ ﻛﹶﻠِﻤﻘﹶﺖﺒ ﺳﻟﹶﻘﹶﺪﻭ
Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang
menjadi rasul, * (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat
pertolongan. * Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. (QS.
ash-Shaaffat:171-173)

{33} ﺸﺮِﻛﹸﻮﻥﹶ
  ﺍﻟﹾﻤ ﻛﹶﺮِﻩﻟﹶﻮﻳﻦِ ﻛﹸﻠﱢﻪِ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﺪ ﻋﻩﻈﹾﻬِﺮ ﻟِﻴﻖﺩِﻳﻦِ ﺍﻟﹾﺤﻯ ﻭﺪ ﺑِﺎﻟﹾﻬﻮﻟﹶﻪﺳﻞﹶ ﺭﺳ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹶﺭﻮﻫ
Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) pezunjuk (al-Qur'an) dan
agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walupun
orang-orang musyrik tidak menyukainya". (QS. at-Taubah :33)
Memperhatikan sirahnya dan apa yang beliau laksanakan dalam
membela agama Allah I, melaksanakan haknya, dan penderitaan yang
dialaminya r di jalan itu, dan sirahnya dalam jihadnya melawan musuhmusuh Allah I, serta berbagai macam sirah dan petunjuknya r- semua
perkara ini termasuk perkara yang setiap harus memperhatikan dan
mengkajinya, karena ia adalah kebenaran yang murni, yaitu sirah orang yang
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Allah I menjadikan baginya kesempurnaan manusia, sirah pemimpin
makhluk, paling agung, paling mulia, dan paling utama secara absolot.
Jika kita menyebutkan sedikit dari sisi sirah Nabi r yang agung ini,
niscaya

bahasan

ini

menjadi

buku

yang

besar

dan

kita

tetap

bisa

menyempurnakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi kami dengan risalah
kecil ini adalah mengingatkan beberapa perkara penting dalam hakikat
bersaksi bahwa Muhammad r adalah utusan Allah I, yang mana setiap
muslim, laki-laki dan perempuan, harus mengenal, merealisasikan dan
melaksanakannya agar selamat dari siksa Allah I.
Semoga Allah I menjaga kami dan kamu, serta semua saudara kita
kamu muslimin dari yang menyebabkan kemurkaan Allah I, dan menjadikan
kami dan kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmatNya, sesungguhnya Dia I Maha Karim lagi Pemurah.

Pasal
Dalam Menjelaskan Nama-Namanya
Banyaknya nama menunjukkan agungnya yang diberi nama, dan namanama Nabi r menunjukkan makna-makna yang agung. Dan namanya yang
paling agung adalah namanya (Muhammad), yaitu nama disebutkan Allah I
dalam al-Qur`an al-Karim:

ﻢﻬﻨﻴﺂﺀُ ﺑﻤﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭِ ﺭﺁﺀُ ﻋ ﺃﹶﺷِﺪﻪﻌ ﻣﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻭﺳُ ﺭﺪﻤﺤﻣ
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: (QS.
al-Fath :29)
Dan firman Allah I:

ﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻢﺎﺗﺧﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻭﺳﻟﹶﻜِﻦ ﺭ ﻭﺎﻟِﻜﹸﻢﺟﻦ ﺭﺪٍ ﻣﺂ ﺃﹶﺣ ﺃﹶﺑﺪﻤﺤﺎﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻣ
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. (QS. al-Ahzab:40)

ﺌﹶﺎﺗِﻬِﻢـﻴ ﺳﻢﻬـﻨ ﻋ ﻛﹶﻔﱠـﺮﻬِﻢﺑ ﻣِﻦ ﺭﻖ ﺍﻟﹾﺤﻮﻫﺪٍ ﻭﻤﺤﻠﹶﻰ ﻣﻝﹶ ﻋﺰﺎ ﻧﻮﺍ ﺑِﻤﻨﺀَﺍﻣﺎﺕِ ﻭﺎﻟِﺤﻤِﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻋﻮﺍ ﻭﻨ ﺀَﺍﻣﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
ﻢﺎﻟﹶﻬ ﺑﻠﹶﺢﺃﹶﺻﻭ
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Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal
saleh dan beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan
itulah yang hak dari Rabb mereka, Allah mengahpus kesalahan-kesalahan
mereka dan memperbaiki keadaan mereka. (QS. Muhammad:2)
Dan firman-Nya:

ِﻪﻴﻘِﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻨﻘﹶﻠِﺐﻦ ﻳﻣ ﻭﻘﹶﺎﺑِﻜﹸﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋ ﻋﻢﺘ ﻗﹸﺘِﻞﹶ ﺍﻧﻘﹶﻠﹶﺒ ﺃﹶﻭﺎﺕﻞﹸ ﺃﹶﻓﹶﺈِﻥ ﻣﺳﻠِﻪِ ﺍﻟﺮ ﻣِﻦ ﻗﹶﺒﻠﹶﺖ ﺧﻮﻝﹸُ ﻗﹶﺪﺳ ﺇِﻻﱠ ﺭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻣﻭ
ﺎﻛِﺮِﻳﻦﺰِﻱ ﺍﷲُ ﺍﻟﺸﺠﻴﺳﺌﹰﺎ ﻭﻴ ﺍﷲَ ﺷﺮﻀﻓﹶﻠﹶﻦ ﻳ
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu
berbalik ke belakang (murtad) Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia
tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS. ِImrah : 144)
Ia adalah namanya yang paling agung. Hasan bin Tsabit t berkata:
dan

Dia

I

mengambil

untuknya

r

dari

nama-Nya

I

untuk

mengagungkannya r
maka pemilih arsy (Allah I) Mahmud dan ini adalah Muhammad.
Asal bait syair tersebut dari Abu Thalib, Hassan t memasukkannya dalam
qasidahnya.
Di antaran namanya adalah Ahmad, yaitu nama yang disebutkan Isa u
dalam memberi kabar gembira dengan kebangkitan Nabi r, seperti yang
diceritakan Allah I tentangnya, firman Allah I:

ﺪﻤ ﺃﹶﺣﻪﻤﺪِﻱ ﺍﺳﻌﺄﹾﺗِﻲ ﻣِﻦ ﺑﻮﻝٍ ﻳﺳﺍ ﺑِﺮﺮﺸﺒﻣﻭ
dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan
datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". ". (QS. Shaff:6)
Di antara namanya r: al-Mutawakkil, seperti yang disebutkan dalam
hadits Abdullah bin 'Amr bin 'Ash t dalam menyebutkan sifat Nabi r dalam
Taurat, di mana terdapat di dalamnya:'…dan engkau adalah hamba dan
rasulku, aku memberi engkau nama: al-Mutawakkil (yang bertawakkal)…'
diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan akan tiba.
Di antara namanya r: yang disebutkan dalam hadits Jubair bin Muth'im
t, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah r bersabda:

ـﺎﺱ ﺍﻟﻨﺮﺸﺤ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﺎﺷِﺮﺎ ﺍﻟﹾﺤﺃﹶﻧ ﻭ، ﺍﷲُ ﺑِﻲ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﻮﺤﻤﺎﺣِﻲ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﺎ ﺍﻟﹾﻤﺃﹶﻧ ﻭﺪﻤﺎ ﺃﹶﺣﺃﹶﻧ ﻭ،ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﺃﹶﻧ:ًﺎﺀﻤ ﺃﹶﺳﺇِﻥﱠ ﻟِﻲ
ٌﺀﻲ ﺷﻩﺪﻌ ﺑﺲ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟﹶﻴﺎﻗِﺐﺎ ﺍﻟﹾﻌﺃﹶﻧ ﻭ،ﻲﻣﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﻋ
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"Sesungguhnya aku memiliki banyak nama: aku Muhammad, aku Ahmad, aku
al-Mahi yang Allah I menghapus kekufuran denganku, aku al-Hasyir yang
manusia digiring di atas dua kakiku, dan aku adalah al-'Aqib (yang terakhir)
yang tidak ada seorangpun setelah aku."24 Muttafaqun 'alaih.
Dan dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari t, ia berkata, 'Rasulullah r
menyebutkan kepada kami beberapa namanya, di antara ada yang kami ingat
dan ada yang tidak kami ingat, beliau r bersabda:

ِﺔﻤﺣ ﺍﻟﺮﺒِﻲﻧﺔِ ﻭﺑﻮ ﺍﻟﺘﺒِﻲﻧ ﻭﺍﹾﳊﹶﺎﺷِﺮﻘﹶﻔﱢﻰ ﻭﺍﻟﹾﻤ ﻭﺪﻤﺃﹶﺣ ﻭﺪﻤﺤﺎ ﻣﺃﹶﻧ
"Aku adalah Muhammad, Ahmad, al-Muqaffi, al-Hasyir, Nabi taubat, nabi
rahmah." HR. Muslim.25
Dan arti namanya r (Muhammad), yaitu nama yang diambil dari akar kata alHamd. Asalnya adalah isim maf'ul dari al-Hamd. Ia mengandung pujian atas
yang

dipuji

dan

mencintainya,

mengagungkan

dan

membesarkannya.

Dibangun atas wazan (mufa'al) seperti mu'azhzham, muhabbab, musawwad,
mubajjal, dan semisalnya, karena bisa ini diletakkan untuk menunjukkan
makna banyak. Jika diambil darinya isim fa'il, maka maknanya: orang yang
banyak muncul pujian darinya, terus menerus diagungkan dan dicintai. Dan
jika diambil darinya isim maf'ul, maka maknanya orang yang banyak terjadi
perbuatan atasnya, terus menerus. Bisa jadi karena berhak mendapatkan
atau realita yang terjadi. Maka muhammad adalah yang banyak pujian orang
yang memuji baginya, terus menerus, atau yang berhak dipuji secara terus
menerus.'26
Adapun nama al-Mahi, al-Hasyir, dan al-'Aqib, telah disebutkan makna
dalam hadits Jubair bin Muth'im t yang telah lewat.
Pasal
Keistemewaaannya r
Nabi r adalah pemimpin makhluk. Dalam hadits Abdullah bin Salam t,
sesungguhnya Nabi r bersabda:

24

HR. al-Bukhari (4/62) dan Muslim (4/1828) no. 2354.
HR. Muslim (4/1828,1829) no. 2355.
26
Lihat: Jilaul Afhaam fish shalati was salami 'ala kharil anam, Ibnul Qayyim, tahqiq Masyhur bin Hasan Salman
hal. 277.
25
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ﺮﻻﹶ ﻓﹶﺨ ﻭﻡﻟﹶﺪِ ﺃﺩ ﻭﺪﻴﺎ ﺳﺃﹶﻧ
"Aku adalah pemimpin keturunan nabi Adam u dan tidak sombong." HR. Ibnu
Hibban27 dalam shahihnya dengan lafazhnya ini dan at-Tirmidzi28 dengan
tambahan: 'pada hari qiamat' sebelum sabdanya 'dan tidak sombong'.
Dan asalnya dalam shahih Muslim, dari hadits Abu Hurairah t dengan lafazh:

.ٍﻔﱠﻊﺸﻝﹸ ﻣﺃﹶﻭﺎﻓِﻊٍ ﻭﻝﹸ ﺷﺃﹶﻭ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻪﻨ ﻋﻖﺸﻨ ﺗﻦﻝﹸ ﻣﺃﹶﻭﺔِ ﻭﺎﻣ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻡﻮ ﻳﻡﻟﹶﺪِ ﺁﺩ ﻭﺪﻴﺎ ﺳﺃﹶﻧ
"Aku adalah pemimpin keturunan Adam u di hari kiamat, permulaan orang
yang terbelah kubur darinya, permulaan yang memberi syafa'at, dan permulaan
yang diberi syafaat.'29
Al-'Izz berkata, 'Sayyid: adalah orang yang mempunyai sifat dan akhlak yang
tinggi. Ini mengabarkan bahwa beliau r adalah yang paling utama dari mereka
di dua negeri. Adapun di dunia, maka saat beliau bersifat dengan sfiat yang
agung. Adapun di negeri akhirat, karena balasan berdasarkan akhlak dan
sifat. Apabila dia r melebihi mereka semasa di dunia dalam manaqib dan sifat,
dia I melebihi mereka di akhirat dalam kedudukan dan derajat.
Sesungguhnya dia r bersabda: 'Sesungguhnya aku adalah pemimin
keturunan

Adam

u

dan

tidak

sombong'

agar

umatnya

mengetahui

kedudukannya dari Rabb-nya I. Dan manakala menyebutkan sifat terpuji
pada

diri

sendiri

biasanya

disebutkan

karena

bangga,

Nabi

r ingin

memutuskan sangkaan orang bodoh bahwa beliau menyebutkan hal itu
karena sombong, beliau bersabda: 'dan tidak sombong'.30
Di antara keistemewaannya r: sesungguhnya di tangannya adalah
bendera pujian, di bawahnya adalah nabi Adam u dan yang sesudahnya,
berdasarkan sabdanya r:

ﻡﺘِـﻲ ﺁﺩﺤ ﺗ،’ِﺪﻤﺍﺀُ ﺍﻟﹾﺤﺪِﻱ ﻟِﻮ ﺑِﻴ،ٍﻔﱠﻊﺸﺎﻓِﻊٍ ﻣﻝﹸ ﺷﺃﹶﻭ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻪﻨ ﻋﻖﺸﻨ ﺗﻦﻝﹸ ﻣﺃﹶﻭﺔِ ﻭﺎﻣ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻡﻮ ﻳﻡﻟﹶﺪِ ﺁﺩ ﻭﺪﻴﺎ ﺳﺃﹶﻧ
ﻪﻧﻭ ﺩﻦﻓﹶﻤ
27

Shahih Ibnu Hibban dengan susunan Ibnu Balbaan,ditahqiq, ditakhrij haditsnya dan dikomentari oleh Syau'aib alArna`uth 14/135, 392) no. 6242, 6475, dari Watsilah bin al-Asqa' t.
28
HR. at-Tirmidzi (5/308) no. 3148
29
HR. Muslim 4/1782) no. 2278.
30
Bidayah as-Sul fi Tafdhil ar-Rasul r wa syarraf wa karram, karya 'allamah al-'Izz bin Abdul Aziz bin Abdus
Salam as-Sulami, tahqiq Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. Al-Maktab al-Islami, Beirut –Damaskus,
hal. 34.
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"Aku adalah pemimpin keturunan Adam u di hari kiamat, permulaan orang
yang terbelah kubur darinya, permulaan yang memberi syafa'at, dan yang
diberi syafaat, di tanganku bendera pujian, di bawahku nabi Adam u dan
yang sesudahnya."31
Di antaranya: sesungguhnya beliau r adalah yang pertama-tama bumi
terbelas darinya, yang pertama-tama memberi syafaat dan diberi syafaat. Dan
baginya ada syafa'ah uzhma (yang agung) dan kedudukan yang terpuji, yang
diinginkan oleh generasi pertama dan terakhir.
Dari Ibnu Umar t, ia berkata, 'Sesungguhnya manusia berlutus di hari
kiamat. Setiap umat mengikuti nabinya. Mereka berkata, 'Wahai fulan, berilah
syafaat, wahai fulan, berilah syafaat, hingga syafaat berkesudahan kepada
Nabi r. Maka itulah hari yagn Allah I membangkitkannya kedudukan yang
terpuji.' HR. al-Bukhari.32
Di antaranya: sesungguhnya diperintahkan memohon wasilah untuknya
r setiap kali setelah azan. Dari Abdullah bin 'Amr bin Ash t, sesungguhnya ia
mendengar Rasulullah r bersabda:

ﺍـﻠﹸﻮ ﺳﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸﺎ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﺑِﻬﻼﹶﺓﹰ ﺻ ﺻﻠﹶﻲﻠﱠﻰ ﻋ ﺻﻦ ﻣﻪ ﻓﹶﺈِﻧﻠﹶﻲﻠﱡﻮﺍ ﻋ ﺻﻝﹸ ﺛﹸﻢﻘﹸﻮﺎ ﻳﺍ ﻣِﺜﹾﻞﹶ ﻣﻟﹸﻮﺫﱢﻥﹶ ﻓﹶﻘﹸﻮﺆ ﺍﻟﹾﻤﻢﺘﻤِﻌﺇِﺫﺍﹶ ﺳ
ـﺄﹶﻝﹶ ﻟِـﻲ ﺳﻦ ﻓﹶﻤ،ﻮﺎ ﻫﻥﹶ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻮﺟﺃﹶﺭﺎﺩِ ﺍﷲِ ﻭ ﻋِﺒﺪٍ ﻣِﻦﺒ ﺇِﻻﱠ ﻟِﻌﻐِﻲﺒﻨﺔِ ﻻﹶ ﺗﻨﺰِﻟﹶﺔﹲ ﻓِﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎ ﻣﻬﻠﹶﺔﹶ ﻓﹶﺈِﻧﺳِﻴﺍﷲَ ﻟِﻲ ﺍﻟﹾﻮ
ﺔﹶﻔﹶﺎﻋ ﺍﻟﹾﺸ ﻟﹶﻪﻠﱠﺖﻠﹶﺔﹶ ﺣﺳِﻴﺍﻟﹾﻮ
'Apabila kamu mendengar muazzin (melantunkan azan), maka ucapkanlah
seperti ucapannya, kemudian bacalah shalawat kepadaku. Sesungguhnya
orang

yang

mengucapkan

sekali

shalawat

kepadaku

niscaya Allah

I

memberikan rahmat kepadanya sepuluh. Kemudian mohonkanlah wasilah
untukmu. Sesungguhnya ia adalah kedudukan di surga yang tidak pantas
kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah I, dan aku berharap
bahwa aku adalah orangnya. Maka barangsiapa yang memohon wasilah
kepadanya, niscaya ia mendapat syafaat." HR. Muslim.33

31

Shahih Ibnu Hibban, susunan Ibnu Balban, (14/398) no. 6478, dan Musnad Abu Ya'la karya Abu Ya'la Ahmad bin
Ali bin al-Mutsanna al-Mushuli at-Tamimi, Dar al-Basyir (13/480), no. 7493.
32
HR. al-Bukhari (5/228).
33
HR. Muslim (1/288, 289) no. 384.
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Dan di antara keistemewaannya r: sesungguhnya beliau tidak dipanggil
dengan

namanya

saja,

karena

memuliakannya.

Maka

sesungguhnya

memuliakannya dalam memanggilnya. Dia I memanggilnya dengan nama
yang paling disukai dan namanya yang tinggi: 'Wahai nabi', dan 'wahai rasul',
ini

adalah

keistemewaan

yang

tidak

ada

bagi

para

nabi

yang

lain.

Sesungguhnya mereka dipanggil dengan nama mereka:

ﻜﹸﻦ ﺍﺳﻡﻳﺎﹶﺋﺎﹶﺩ
"Hai Adam, diamilah oleh kamu (QS. al-Baqarah:35)

ﺘِﻰﻤ ﻧِﻌ ﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻢﻳﺮ ﻣﻦﻰ ﺍﺑﺎﻋِﻴﺴﻳ
:"Hai 'Isa putera Maryam, ingatlah nikmat-Ku. (QS. al-Maidah:110)

ُﺎ ﺍﷲﻲ ﺃﹶﻧﻰ ﺇِﻧﻮﺳﺎﻣﻳ
:"Ya Musa, sesungguhnya Aku adalah Allah, Rabb semesta alam, (QS. alQashash:30)

ٍﻼﹶﻡﺒِﻂﹾ ﺑِﺴ ﺍﻫﻮﺡﺎﻧﻳ

:"Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera …". (QS. Huud:48)

ﺂﺀْﻳ ﺍﻟﺮﻗﹾﺖﺪ ﺻ ﻗﹶﺪ. ﺍﻫِﻴﻢﺮَﻳﺂﺇِﺑ
:"Hai Ibrahim, * sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", (QS. ashShaffaat:104-105)

ﻚﺑﻞﹸ ﺭﺳﺎ ﺭﺎﻟﹸﻮﻁﹸ ﺇِﻧﻳ
Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu, …" (QS. Huud:81)

ﻙﺮﺸﺒﺎ ﻧﺂ ﺇِﻧﻛﹶﺮِﻳﺎﺯﻳ
Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu … (QS.
Maryam:7)

ﻠِﻴﻔﹶﺔﹰ ﺧﺎﻙﻠﹾﻨﻌﺎ ﺟ ﺇِﻧﺍﻭﺩﺎﺩﻳ
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) …. (QS.
Shaad:26)
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ﺎﺏﺬِ ﺍﻟﹾﻜِﺘﻰ ﺧﻴﺤﺎﻳﻳ
Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu … (QS. Maryam:12)
Dan Allah I melarang hamba-Nya memanggilnya dengan namanya saja,
firman Allah I:

ﺎﻀﻌﻜﹸﻢ ﺑﻀﻌﺂﺀِ ﺑﻋ ﻛﹶﺪﻜﹸﻢﻨﻴﻮﻝِ ﺑﺳﺂﺀَ ﺍﻟﺮﻋﻠﹸﻮﺍ ﺩﻌﺠﻻﹶﺗ
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan
sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain).. (QS. an-Nuur :63)
Di antara keistemewaannya r: sesungguhnya mukjizat setiap nabi telah
berakhir, sedangkan mukjizat pemimpin generasi pertama dan terakhir –yaitu
al-Qur`an yang mulia- akan tetap ada hingga hari kiamat. Nabi r bersabda:

ـﺎﻴﺣ ﻭـﺖﺗِﻴﺎ ﻛﺎﹶﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹸﻭﻤﺇِﻧ ﻭ.ِﺮﺸ ﺍﻟﹾﺒﻪِ ﻣِﻦﻠﹶﻴ ﻋﻦ ﺁﻣﺎ ﻣِﺜﹾﻠﹸﻪﺎﺕِ ﻣ ﺍﹾﻵﻳ ﻣِﻦﺗِﻲ ﺃﹸﻭ ﺇِﻻﱠ ﻗﹶﺪﺒِﻲ ﻧﺎﺀِ ﻣِﻦﺒِﻴ ﺍﹾﻷَﻧﺎ ﻣِﻦﻣ
.ِﺔﺎﻣ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻡﻮﺎ ﻳﺎﺑِﻌ ﺗﻢﻫﻥﹶ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻮﺟ ﻓﹶﺄﹶﺭ،ﻰ ﺍﷲُ ﺇِﻟﹶﻲﺣﺃﹶﻭ
"Tidak ada seorangpun dari para nabi kecuali telah diberikan tanda-tanda yang
semisalnya beriman manusia. Dan sesungguhnya

yang telah diberikan

kepadaku adalah wahyu yang diturunkan Allah I kepadaku, maka aku
berharap bahwa yang mempunyai pengikuti paling banyak di hari kiamat."34
Di

antaranya:

sesungguhnya

kitab

(al-Qur`an)

yang

diturunkan

kepadanya, Allah I telah memberikan jaminan dengan tetap dan terjaganya
dari perubahan. Firman Allah I:

ﺎﻓِﻈﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﺤﺎ ﻟﹶﻪﺇِﻧ ﻭﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﻟﹾﻨﺰ ﻧﻦﺤﺎ ﻧﺇِﻧ
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami
benar-benar memeliharanya. (QS. al-Hijr :9)
Dan Nabi r bersabda meriwayatkan dari Rabb-nya:

ﻘﻈﹶﺎﻥﻳﺎ ﻭﺎﺋِﻤ ﻧﺃﹸﻩﻘﹾﺮ ﺗ،ُﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻠﹸﻪﻐ ﻻﹶﻳﺎﺏ ﺍﻟﹾﻜِﺘﻚﻠﹶﻴ ﻋﻟﹾﺖﺰﺃﹶﻧﻭ
"Dan Aku menurunkan kepadamu kitab yang tidak dicuci oleh air, engkau
membacanya saat tidur dan jaga." Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Iyadh
bin Himar t.35

34
35

HR. al-Bukhari (6/97) dan Muslim *1/134) no. 152, dari Abu Hurairah t, dan ini adalah lafazhnya.
HR. Muslim (4/2197) no. 2865
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Dan di antaranya: yang disebutkan dalam hadits Jabir bin Abdullah t,
ia berkata, 'Rasulullah r bersabda:

،ﺩـﻮﺃﹶﺳ ﻭـﺮﻤ ﺇِﻟﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﺣﻌِﺜﹾﺖﺑﺔﹰ ﻭﺎﺻﻣِﻪِ ﺧﺚﹸ ﺇِﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻌﺒ ﻳﺒِﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹸﻞﱡ ﻧ:ﻠِﻲ ﻗﹶﺒﺪ ﺃﹶﺣﻦﻄﹶﻬﻌ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﺴﻤ ﺧﺖﻄِﻴﺃﹸﻋ
ﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﺼﻪﻛﹶﺘﺭﻞٍ ﺃﹶﺩﺟﺎ ﺭﻤﺍ ﻓﹶﺄﹶﻳﺠِﺪﺴﻣﺍ ﻭﺭﻮﺔﹰ ﻃﹶﻬﺒ ﻃﹶﻴﺽ ﺍﹾﻷَﺭ ﻟِﻲﻌِﻠﹶﺖﺟ ﻭ،ﻠِﻲﺪٍ ﻗﹶﺒﺤِﻞﱠ ِﻷَﺣ ﺗﻟﹶﻢ ﻭﺎﺋِﻢﻨ ﺍﻟﹾﻐ ﻟِﻲﺃﹸﺣِﻠﱠﺖﻭ
ﺔﹶﻔﹶﺎﻋ ﺍﻟﺸﺖﻄِﻴﺃﹸﻋ ﻭ،ٍﺮﻬﺓﹶ ﺷﺮﺴِﻴﺐِ ﻣﻋ ﺑِﺎﻟﺮﺕﺼِﺮﻧ ﻭ،ﺚﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶﻴﻠﱠﻰ ﺣﺻ
"Aku diberikan lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seseorang
sebelum aku: (1)setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku
diutus kepada setiap yang merah dan hitam, (2)harta ghanimah dihalalkan
kepadaku dan tidak halal kepada seseorang sebelum aku, (3)bumi dijadikan
untukku baik lagi suci dan sebagai masjid, laki-laki manapun yang ketemu
waktu shalat, ia shalat di manapun berada, (4)aku ditolong dengan rasa takut
(dari musuh) dalam jarak perjalana satu bulan, (5) dan aku diberikan syafaat."
HR. al-Bukhari dan Muslim.36

Pasal
Tenatng Akhlaknya r
Firman Allah I tentang nabi-Nya r:

ٍﻈِﻴﻢﻠﹸﻖٍ ﻋﻠﹶﻰ ﺧ ﻟﹶﻌﻚﺇِﻧﻭ
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. alQalam:4)
Al-'Izz bin Abdus Salam berkata: Perhormatan besar dari para pembesar
terhadap sesuatu menunjukkan masuknya ia dalam golongan orang-orang
besar, maka bagaimana dugaanmu dengan penghormatan besar Yang Maha
Besar I?37
Dari Sa'ad bin Hisyam bin 'Amir, ia berkata, 'Aku datang kepada 'Aisyah
radhiyallahu 'anha, aku berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, beritakanlah

36
37

HR. al-Bukhari (1/86) dan Muslim (1/370-371), no. 521, dan ini adalah lafazhnya.
Bidayah as-Suul hal. 58.
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kepadaku tentang akhlak Rasulullah r.' Ia berkata, 'Akhlak beliau adalah alQur`an. Bukanlah engkau membaca al-Qur`an, firman Allah I:

ٍﻈِﻴﻢﻠﹸﻖٍ ﻋﻠﹶﻰ ﺧ ﻟﹶﻌﻚﺇِﻧﻭ
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. alQalam:4)
Aku berkata, 'Sesungguhnya aku ingin tidak menikah (hanya beribadah).' Ia
berkata, 'Janganlah engkau lakukan. Bukankah engkau membaca:

ﺔﹲﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮﻮﻝِ ﺍﷲِ ﺃﹸﺳﺳ ﻓِﻲ ﺭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻟﱠﻘﹶﺪ
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu. (QS. al-Ahzaab:21)
Rasulullah r telah menikah dan telah dikarunia anak.'38
Allah I telah menyempurnakan budi pekertinya secara kecilnya dan
sebelum dibangkitkan (diangkat menjadi nabi dan rasul). Beliau tidak pernah
menyembah berhala, tidak meminum arak, tidak berlalu dalam perkara
buruk, dan beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan orang yang jujur lagi
dipercaya.
Dari Jabir bin Abdullah r, ia berkata, 'Tatkala ka'bah dibangun, Nabi r
dan Abbas t mengangkat batu. Abbas t berkata kepada Nabi r, angkatlah
sarungmu di atas pundakmu dari batu.' Maka beliau melakukan, lalu
tersungkur ke bumi, dan matanya terangkat ke langit, kemudian beliau berdiri
seraya r bersabda: "Sarungku, sarungku.' Lalu ia r mengikat sarungnya.'
Muttafaqun 'alaih.39
Dan

Allah

I

memujinya

dengan

berbagai

macam

akhlak

dan

perilakunya r yang mulia, firman Allah I:

ﻢ ﻟﹶﻬ ﺍﷲِ ﻟِﻨﺖﻦﺔٍ ﻣﻤﺣﺎ ﺭﻓﹶﺒِﻤ
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. (QS. Ali Imran:159)

ﻢﻬﻨﻴﺂﺀُ ﺑﻤﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭِ ﺭﺁﺀُ ﻋ ﺃﹶﺷِﺪﻪﻌ ﻣﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻭﺳُ ﺭﺪﻤﺤﻣ

38
39

Musnad, karya Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, cet Maimaniyah-Mesir tahun 1313 H (6/91).
HR. al-Bukhari (4233,234) dan Shahih Muslim (1/267, 268) no. 340 dan 76, ini adalah lafazhnya.
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Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: (QS.
al-Fath :29)

ﺣِﻴﻢ ﺭﺀُﻭﻑ ﺭﻣِﻨِﲔﺆ ﺑِﺎﻟﹾﻤﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺮِﻳﺺ ﺣﻢﻨِﺘﺎﻋﻪِ ﻣﻠﹶﻴ ﻋﺰِﻳﺰ ﻋ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻦﻮﻝﹲ ﻣﺳ ﺭﺂﺀَﻛﹸﻢ ﺟﻟﹶﻘﹶﺪ
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang
mu'min. (QS. at-Taubah :128)

ﺎﻟﹶﻤِﲔﺔﹰ ﻟﱢﻠﹾﻌﻤﺣ ﺇِﻻﱠﺭﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺂ ﺃﹶﺭﻣﻭ
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam. (QS. al-Anbiya`:107)
Dalam hadits al-Bukhari, dari hadits 'Atha` bin Yasar, ia berkata, 'Aku
bertemu Abdullah bin 'Amr bin 'Ash t, aku berkata, 'Ceritakanlah kepadaku
tentang sifat Rasulullah r di dalam Taurat.' Ia berkata, 'Ya, demi Allah,
sesungguhya dia r telah dijelaskan di dalam Taurat dengan sebagian sifatnya
dalam al-Qur`an: Wahai nabi, sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai
saksi, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, serta pemelihara bagi
kaum ummi (tidak pandai baca tulis). Engkau adalah hamba dan utusan-Ku,
Aku memberimu nama al-Mutawakkil (yang bertawakkal). Tidak bersikap
keras dan tidak pula kasar, tidak berteriak di pasar, dan tidak membasal
kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi dia r memberi manfaat dan
ampunan. Dan Allah I tidak mengambilnya sehingga ia meluruskan agama
yang bengkok, bahwa mereka mengatakan: Tidak ada Ilah (yang berhak
disembah) selain Allah I, membuka dengan mata yang buta, telinga yang tuli,
dan hati yang tertutup.40
Di antara budi pekertinya adalah: yang disebutkan dalam hadits Aisyah
radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Tidak pernah Rasulullah r diberikan dua
pilihan kecuali ia mengambil yang termudah, selama bukan merupakan dosa.
Jika merupakan dosa, beliau r adalah manusia yang paling jauh darinya. Dan
Rasulullah I tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri, kecuali

40

HR. al-Bukhari (3/21).
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apabila kehormatan Allah I dilanggar, maka ia membalas karena Allah I
dengannya."41
Dalam riwayat Shahihain, dari Anas t, ia berkata, 'Aku melayani beliau
r di saat safar dan muqim, beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang
kulakukan: kenapa engkau melakukan ini seperti ini, dan tidak pula bagi
sesuatu yang tidak kulakukan: kenapa engkau tidak melakukan ini seperti
ini.'42
Di antara akhlak beliau r: rendah diri dan bercandanya dengan anak
kecil. Dari Anas t, ia berkata, 'Rasulullah r adalah manusia yang paling baik
akhlaknya. Aku mempunyai saudara yang bernama Abu Umair. Ia berkata:
Aku mengira dia mengatakan: dia seorang yang baru disapih. Ia berkata:
Apabila Rasulullah r datang lalu melihatnya, beliau r bersabda: Wahai Abu
Umair, apa yang dilakukan nughair? Ia (Anas t) berkata: Maka beliau r
bermain dengannya." Muttafaqun 'alaih.43

Pasal
Sifat Lahiriyahnya r
Allah I telah memberikan kesempurnaan kepada nabi kita Muhammad
r, menganugerahkan kepadanya r keelokan lahiriyah dan keindahan batin.
Beliau r adalah manusia yang paling indah rupa dan paling sempurna akhlak.
Membahas sifat lahiriyah Nabi r, berguna bagi orang yang beriman
dalam beberapa perkara:
Di antaranya: menambah iman: sesungguhnya seorang muslim, setiap
kali bertambah makrifahnya kepada Nabi r, keadaannya, sifat-sifatnya, dan
mengenal secara terperinci apa yang dia r datang dengannya, niscaya hal itu
lebih mendorong imannya bertambah sempurna dan cintanya kepada beliau r
bertambah besar.
Di antaranya: disebutkan dalam hadits Anas t yang disepakati
keshahihannya, sesungguhnya Nabi r bersabda:
41
42
43

HR. al-Bukhari (4/166, 167), ini adalah lafazhnya, dan Muslim (4/1813) no. 2327.
HR. al-Bukhari (3/195) dan Shahih Muslim (4/1804) no. (2309) (52).
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ِﺓﻮﺒ ﺍﻟﻨﺰﺀًﺍ ﻣِﻦ  ﺟﻦﻌِﻴﺑﺃﹶﺭﺔٍ ﻭ ﺳِﺘﺰﺀٌ ﻣِﻦ ﻣِﻦِ ﺟﺆﺎ ﺍﻟﹾﻤﻳﺅﺭ ﻭ،ﺜﱠﻞﹸ ﺑِﻲﻤﺘﻄﹶﺎﻥﹶ ﻻﹶ ﻳﻴﺁﻧِﻲ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﻟﺸ ﺭﺎﻡِ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﺁﻧِﻲ ﻓِﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺭﻦﻣ
"Barangsiapa yang melihat aku di dalam tidur, sungguh ia telah melihatku,
sesungguhnya syetan tidak bisa menyerupaiku. Dan mimpi seorang mukmin
adalah satu bagian dari empat puluh enam (46) bagian dari kenabian.44
Dan orang yang datang sesudahnya, yang tidak pernah melihatnya di
masa hidupnya,ia tidak mempunyai cara untuk mengenalnya kecuali dengan
sifatnya, dan telah disebutkan dengan riwayat yang shahih dari apra sahabat
radhiyallahu 'anhum ajma'in.
Di antaranya: Hadits al-Bara` bin 'Azib t, ia berkata, 'Rasulullah r
perawakannya sedang, jauh di antara dua pundaknya, beliau memiliki rambut
yang bisa mencapai daun telinganya yang di bawah (tempat anting-anting),
aku melihat beliau r berpakaian merah, aku belum pernah melihat sesuatu
yang lebih indah darinya. Yusuf bin Abu Ishaq berkata dari bapaknya: (ke dua
pundaknya). HR al-Bukhari.45
Dari Jabir bin Samurah t, ia berkata, 'Rasulullah r dhali' (lebar)
mulutnya, asykal kedua matanya, manhus kedua tumitnya. Ia berkata, 'Aku
bertanya kepada Simak, 'Apakah maksud dhila' muluatnya? Ia menjawab,
'Besar mulutnya. Ia berkata, 'Aku bertanya, 'Apakah arti asykal matanya? Ia
menjawab, 'Panjang belahan mata.' Ia berkata, 'Aku bertanya, 'Apakah
pengertian manhus tumitnya? Ia menjawab, 'Sedikit daging tumitnya.' HR.
Muslim.46
Dari Ali bin Abu Thalib t, ia berkata, 'Rasulullah r tidak terlalu tinggi
dan tidak pula rendah (pendek), lebar dua telapak tangan dan tumit, besar
kepalanya r, besar karadis (otot), panjang bulu dadanya, apabila berjalan
beliau r berjalan cepat seolah-olah turun dari tempat yang tinggi, aku belum
pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya seperti beliau r. HR. atTirmidzi47 dan ia berkata: Hadits hasan shahih.
Dan darinya t, ia berkata, 'Rasulullah r besar (ukuran) kepalanya,
besar dua matanya, hadib asyfaar, Hasan berkata –dia salah seorang perawi
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HR. al-Bukhari (8/71,72) dan Muslim (4/1775), no. 2266.
HR. al-Bukhari (4/165).
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hadits ini- syifaar adalah mata bercampur merah, tebal jenggotnya, warna
kulit bersinar, keras dua telapak tangan dan kakinya r, dan apabila beliau
berjalan seolah-olah berjalan di dataran tinggi. Hasan berkata, 'Beliau berjalan
cepat, dan apabila menoleh, beliau menoleh dengan semua tubuh.' HR.
Ahmad.48
Maksud syatsnul kaff: artinya kasar/keras. Zamakhsyari berkata dalam
al-Fa`iq: hal itu merupakan pujian bagi laki-laki, karena menunjukkan kuat
otot mereka dan lebih sabar bagi mereka atas kekuatan.49
Dan al-Karadis adalah: kepala-kepala tulang. Ada yang mengatakan:
yaitu tempat pertemuan dua tulang besar, seperti dua lutut, dua siku, dua
pundak, dan maksudnya beliau r besar ototnya.
Masrubah adalah yang tipis dari bulu dada, yang memanjang ke rongga.
Dalam Lisan al-Arab, Sibawaihi berkata: masrubah bukan atas tempat dan
bukan pula sumbernya, ia adalah nama rambut/bulu.50
Ash-Shabb: yaitu yang menurun dari bumi. Ash-Sha'ad: (Ibnul Atsir)
berkata dalam an-Niyahah: 'Seolah-olah turun pada sha'ad', seperti inilah
disebutkan dalam riwayat: maksudnya: tempat yang tinggi, menanjak padanya
dan menurun… hingga ia berkata: dan ash-Shu'uud: dibaca dengan dua
dhammah: bentuk jama' dari sya'uud, yaitu lawan dari hubuth (turun).51

Pasal
Menjelaskan kebenaran bersaksi bahwa Muhammad r adalah utusan Allah I
dengan dalil
Adapun kebenaran bersaksi bahwa Muhammad r adalah utusan Allah
I, maka mengandung beberapa perkara, kepala dan dasarnya adalah beriman
dengannya. Dan hal itu dengan iman dan keyakinan yang sempurna bahwa
beliau r adalah utusan Allah I yang sebenarnya:

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳُ ﺭﺪﻤﺤﻣ
48

HR. Ahmad (189, 101)
Al-Fa`iq fi Gharib al-Hadits karya Zamakhsyari, cet. Dar al-Fikr (3/377).
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Lisan al-Arab, karya Ibnu Manzhur, cet. Ad-Dar al-Mishriyah li at-Ta`lif wa at-Tarjamaj (1/448).
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Muhammad itu adalah utusan Allah. (QS. al-Fath:29)
Dan sesungguhnya risalahnya r mencakup semua manusia, bangsa arab dan
ajam (non arab), firman Allah I:

ﺎﻤِﻴﻌ ﺟﻜﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺇِﻟﹶﻴﺳﻲ ﺭ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺃﹶﻳﻗﹸﻞﹾ ﻳ
Katakanlah:"Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu
semua,. (QS. al-A'raaf:158)
Dan firman Allah I:

ﺍﺬِﻳﺮﻧﺍ ﻭﺸِﲑﺎﺱِ ﺑ ﺇِﻻﱠ ﻛﹶﺂﻓﱠﺔﹰ ﻟِﻠﻨﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﻣﻭ
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan,… (QS. asSaba`:28)
Dan Nabi r bersabda:

ﺔﹰﺎﻣﺎﺱِ ﻋ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻌِﺜﹾﺖﺑﺔﹰ ﻭﺎﺻﻣِﻪِ ﺧﺚﹸ ﺇِﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻌﺒ ﻳﺒِﻲﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻨﻭ...
"Nabi (sebelumku) khusus diutus kepada kaumnya saja dan aku diutus keapda
semua manusia."
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Muttafaqun 'alaih.

Dan beliau r juga bersabda:

 ﺑِﺎﻟﱠـﺬِﻱﻣِﻦـﺆ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺕﻮﻤ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﺍﻧِﻲﺮﺼﻻﹶ ﻧ ﻭﺩِﻱﻮﻬﺔِ ﻳ ﻫﺬِﻩِ ﺍﹾﻷُﻣ ﻣِﻦﺪ ﺑِﻲ ﺃﹶﺣﻊﻤﺴﺪِﻩِ ﻻﹶ ﻳﺪٍ ﺑِﻴﻤﺤ ﻣﻔﹾﺲﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻧﻭ
ِﺎﺭﺎﺏِ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻ ﺑِﻪِ ﺇِﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦﺳِﻠﹾﺖﺃﹸﺭ
"Demi diri Muhammad yang berada di Tangan-Nya, tidak ada seorangpun dari
umat ini yang mendengarku, yahudi dan nashrani, kemudian ia meninggal dan
tidak beriman dengan (ajaran) yang aku diutus dengannya, melainkan ia
termasuk penghuni neraka." HR. Muslim.53
Bahkan risalahnya r mencakup bangsa jin juga:

ﻣِﻬِﻢﺍ ﺇِﻟﹶـﻰ ﻗﹶـﻮﻟﱠﻮ ﻭﺎ ﻗﹸﻀِﻰﻮﺍ ﻓﹶﻠﹶﻤ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﺼِﺘﻭﻩﺮﻀﺎ ﺣﺀَﺍﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻤِﻌﺘﺴ ﻳ ﺍﻟﹾﺠِﻦﻦﺍ ﻣﻔﹶﺮ ﻧﻚﺂ ﺇِﻟﹶﻴﻓﹾﻨﺮﺇِﺫﹾ ﺻﻭ
ٍﺇِﻟﹶﻰ ﻃﹶﺮِﻳـﻖ ﻭﻖﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻬﻪِ ﻳﻳﺪ ﻳﻦﻴﺎﺑﻗﹰﺎ ﻟﱢﻤﺪﺼﻰ ﻣﻮﺳﺪِ ﻣﻌﺎ ﺃﹸﻧﺰِﻝﹶ ﻣِﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻛِﺘﻨﻤِﻌﺎ ﺳﺂ ﺇِﻧﻨﻣﺎﻗﹶﻮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ. ﻨﺬِﺭِﻳﻦﻣ
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ﺠِﺐﻦ ﻻﱠ ﻳﻣ ﻭ. ٍﺬﹶﺍﺏٍ ﺃﹶﻟِﻴﻢ ﻋﻦﻛﹸﻢ ﻣﺠِﺮﻳ ﻭﻮﺑِﻜﹸﻢﻦ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻔِﺮﻐﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻳﺀَﺍﻣِﻨ ﺍﷲِ ﻭﺍﻋِﻲﻮﺍ ﺩﺂ ﺃﹶﺟِﻴﺒﻨﻣﺎﻗﹶﻮ ﻳ. ٍﻘِﻴﻢﺘﺴﻣ
ٍﺒِﲔﻼﹶﻝٍ ﻣ ﻓِﻲ ﺿﻟﹶﺌِﻚﺂﺀَ ﺃﹸﻭﻟِﻴﻭﻧِﻪِ ﺃﹶﻭ ﻣِﻦ ﺩ ﻟﹶﻪﺲﻟﹶﻴﺽِ ﻭﺠِﺰٍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻷَﺭﻌ ﺑِﻤﺲ ﺍﷲِ ﻓﹶﻠﹶﻴﺍﻋِﻲﺩ
Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang
mendengarkan al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya)
lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika
pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi
peringatan. * Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah
mendengarkan kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan sesudah Musa u yang
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran
dan kepada jalan yang lurus. * Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang
menyeru kepada Allah I dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah I akan
mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. *
Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah I
maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah I di muka bumi dan tidak
ada baginya pelindung selain Allah I. Mereka itu dalam kesesatan yang
nyata". (QS. al-Ahqaaf :29-32)
Dan termasuk beriman kepada beliau r: adalah beriman bahwa beliau r
adalah seorang hamba yang tidak disembah dan utusan yang tidak
didustakan. Termasuk beriman kepada beliau r: beriman bahwa beliau r
adalah penutup para nabi dan rasul, dan sesungguhnya kitabnya al-Qur`an
adalah kitab terakhir yang diturunkan yang membenarkan atasnya, dan
syari'atnya menasakh syari'at-syari'at sebelumnya. Firman Allah I:

ﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻢﺎﺗﺧﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻭﺳﻟﹶﻜِﻦ ﺭ ﻭﺎﻟِﻜﹸﻢﺟﻦ ﺭﺪٍ ﻣﺂ ﺃﹶﺣ ﺃﹶﺑﺪﻤﺤﺎﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻣ
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. (QS. al-Ahzaab:40)
Dan firman-Nya r:

ِﻭﻑﺮﻌﻢ ﺑِـﺎﻟﹾﻤﻫﺮـﺄﹾﻣﺍﹾﻹِﳒِﻴـﻞِ ﻳﺍﺓِ ﻭﺭﻮ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘﻢﻫﺎ ﻋِﻨﺪﻮﺑﻜﹾﺘ ﻣﻪﻭﻧﺠِﺪ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﻲ ﺍﹾﻷُﻣﺒِﻲﻮﻝﹶ ﺍﻟﻨﺳﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﺒِﻌﺘ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
ـﺖﺍﹾﻷَﻏﹾﻼﹶﻝﹶ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﻛﹶﺎﻧ ﻭﻢﻫﺮ ﺇِﺻﻢﻬﻨ ﻋﻊﻀﻳﺎﺋِﺚﹶ ﻭﺒ ﺍﻟﹾﺨﻬِﻢﻠﹶﻴ ﻋﻡﺤﺮ
 ﻳﺎﺕِ ﻭﺒ ﺍﻟﻄﱠﻴﻢﺤِﻞﱡ ﻟﹶﻬﻳﻨﻜﹶﺮِ ﻭﻦِ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻢﺎﻫﻬﻨﻳﻭ
ﻬِﻢﻠﹶﻴﻋ
(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya)
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari
mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari
mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.. (QS. alA'raaf:157)
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Dan firman-Nya r:

ﺎﺳِﺮِﻳﻦ ﺍﻟﹾﺨﺓِ ﻣِﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻷَﺧِﺮﻮﻫ ﻭﻪﻞﹶ ﻣِﻨﻘﹾﺒﺎ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﻳﻼﹶﻡِ ﺩِﻳﻨ ﺍﹾﻷِﺳﺮﻎِ ﻏﹶﻴﺘﺒﻦ ﻳﻣﻭ
Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah
akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang
yang rugi. (QS. Ali Imran :85)
Semua umat Islam ijma' (konsensus) atas hal itu, dan hal itu terhadap akidah
yang tetap dengan yakin. Dan beriman kepada Rasulullah r disebutkan dalam
ayat-ayat secara jelas, yang memutuskan bagi yang mencari alasan. Firman
Allah I:

ﺍ ﻟﱠﻜﹸﻢﺮﻴﻮﺍ ﺧ ﻓﹶﺌﹶﺎﻣِﻨﻜﹸﻢﺑ ﻣِﻦ ﺭﻖﻮﻝﹸ ﺑِﺎﻟﹾﺤﺳ ﺍﻟﺮﺂﺀَﻛﹸﻢ ﺟ ﻗﹶﺪﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu
dengan (membawa) kebenaran dari Rabbmu, maka berimanlah kamu, itulah
yang lebih baik bagimu. (QS. an-Nisaa`:170)
Dan firman Allah I:

ﻤِﻴـﺖﻳـﻲِ ﻭﺤ ﻳﻮ ﺇِﻻﱠ ﻫﺽِ ﻵ ﺇِﻟﹶﻪﺍﹾﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﻠﹾﻚ ﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟﹶﻪﻤِﻴﻌ ﺟﻜﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺇِﻟﹶﻴﺳﻲ ﺭ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺃﹶﻳﻗﹸﻞﹾ ﻳ
ﻭﻥﹶﺪﺘﻬ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻮﻩﺒِﻌﺍﺗﺎﺗِﻪِ ﻭﻛﹶﻠِﻤ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻣِﻦﺆ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﻲ ﺍﹾﻷُﻣﺒِﻲﻮﻟِﻪِ ﺍﻟﻨﺳﺭﻮﺍ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻓﹶﺌﹶﺎﻣِﻨ
Katakanlah:"Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah I
kepadamu semua, yaitu Allah I yang mempunyai kerajaan langit dan bumi;
tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan
yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah I dan Rasul-Nya r,
Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah I dan kepada kalimat-kalimat-Nya
(kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. alA'raaf:158)
Dan firman-Nya:

ِﻮﻟِﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭﻝﹶ ﻋﺰﺎﺏِ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻧﺍﻟﹾﻜِﺘﻮﻟِﻪِ ﻭﺳﺭﻮﺍ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻮﺍ ﺀَﺍﻣِﻨﻨ ﺀَﺍﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya,... (QS. anNisaa`:136)
Bahkan sesungguhnya Allah I telah mengambil perjanjian kepada para
nabi untuk beriman kepada Muhammad r dan membelanya. Tidak ada
seorangpun dari mereka, jika ia masih hidup di saat diutusnya beliau r,
kecuali harus mengikutinya r. Firman Allah I:
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ِ ﺑِـﻪﻦﻣِﻨـﺆ ﻟﹶﺘﻜﹸـﻢﻌﺎ ﻣُ ﻟﱢﻤﻕﺪﺼﻮﻝﹸُ ﻣﺳ ﺭﺂﺀَﻛﹸﻢ ﺟﺔٍ ﺛﹸﻢﺣِﻜﹾﻤﺎﺏٍ ﻭﻦ ﻛِﺘﻜﹸﻢ ﻣﺘﻴﺂﺀَﺍﺗ ﻟﹶﻤﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﺬﹶ ﺍﷲُ ﻣِﻴﺜﹶﺎﻕﺇِﺫﹾ ﺃﹶﺧﻭ
ـﻦ ﻓﹶﻤ. ﺎﻫِﺪِﻳﻦ ﺍﻟﺸﻦﻜﹸﻢ ﻣﻌﺎ ﻣﺃﹶﻧﻭﺍ ﻭﺪﻬﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺎﺷﻧﺭﺮِﻱ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻗﹾﺮ ﺇِﺻﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟِﻜﹸﻢ ﻋﻢﺬﹾﺗﺃﹶﺧ ﻭﻢﺗﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺀَﺃﹶﻗﹾﺮﻪﻧﺮﻨﺼﻟﹶﺘﻭ
 ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳِﻘﹸﻮﻥﹶﻢ ﻫﻻﹶﺋِﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭ ﺫﹶﻟِﻚﺪﻌﻟﱠﻰ ﺑﻮﺗ
Dan (ingatlah), ketika Allah I mengambil perjanjian dari para nabi:"Sungguh,
apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian
datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu,
niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan
menolongnya". Allah berfirman :"Apakah kamu mengakui dan menerima
perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu" Mereka menjawab:"Kami mengakui".
Allah berfirman:"Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi
saksi (pula) bersama kamu". * Barangsiapa yang berpaling sesudah itu, maka
mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran:81-82)
Dan di antara kebenaran bersaksi bahwa Muhammad r adalah utusan Allah
I: taat terhadap perintahnya r, membenarkan beritanya r, dan memenuhi
panggilannya r. Sungguh Allah I menjadikan taat kepada Rasulullah r
sebagai bukti taat kepada-Nya I, dan menyertakan taat kepada-Nya r dengan
taat kepada Rasulullah r di beberapa tempat dalam kitab-Nya. Firman Allah
I:

َ ﺍﷲ ﺃﹶﻃﹶﺎﻉﻮﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺪﺳﻄِﻊِ ﺍﻟﺮﻦ ﻳﻣ
Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah.
(QS. an-Nisaa`:80)
Dan firman-Nya:

ﻮﻝﹶﺳﻮﺍ ﺍﻟﺮﺃﹶﻃِﻴﻌﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻃِﻴﻌ
Katakanlah:"Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul; ". (QS. anNuur:54)
Dan firman-Nya:

ِ ﺇِﻟﹶـﻰ ﺍﷲﻭﻩﺩﺀٍ ﻓﹶـﺮـﻰ ﻓِﻲ ﺷﻢﺘﻋﺎﺯﻨ ﻓﹶﺈِﻥ ﺗﺮِ ﻣِﻨﻜﹸﻢﻟِﻰ ﺍﹾﻷَﻣﺃﹸﻭﻮﻝﹶ ﻭﺳﻮﺍ ﺍﻟﺮﺃﹶﻃِﻴﻌﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻮﺍ ﺃﹶﻃِﻴﻌﻨ ﺀَﺍﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
ﺄﹾﻭِﻳﻼﹰ ﺗﻦﺴﺃﹶﺣُ ﻭﺮﻴ ﺧﻡِ ﺍﹾﻷَﺧِﺮِ ﺫﹶﻟِﻚﻮﺍﻟﹾﻴﻮﻥﹶ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻣِﻨﺆ ﺗﻢﻮﻝِ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘﺳﺍﻟﺮﻭ
Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisaa`:59)
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Dan Dia I menggantungkan hidayah di atas taat kepadanya r. Firman Allah
I:

ﻠﹶﻰـﺎﻋﻣﻭﺍ ﻭﺪﺘﻬ ﺗﻮﻩﻄِﻴﻌﺇِﻥ ﺗ ﻭﻢﻠﹾﺘﻤﺎﺣﻜﹸﻢ ﻣﻠﹶﻴﻋﻞﹶ ﻭﻤﺎﺣﻪِ ﻣﻠﹶﻴﺎ ﻋﻤﺍ ﻓﹶﺈِﻧﻟﱠﻮﻮﻮﻝﹶ ﻓﹶﺈِﻥ ﺗﺳﻮﺍ ﺍﻟﺮﺃﹶﻃِﻴﻌﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻃِﻴﻌ
ﺒِﲔﻼﹶﻍﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻝِ ﺇِﻻﱠ ﺍﻟﹾﺒﺳﺍﻟﺮ
Katakanlah:"Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul; dan jika kamu
berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul hanyalah apa yang dibebankan
kepadanya, kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu.Dan jika
kamu ta'at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tiada lain
kewajiban rasul hanya menyampaikan (amanat Allah) dengan terang". (QS. anNuur :54)
Dan Allah I menjadikan orang yang merealisasikan taat kepada Allah I dan
rasul-Nya dalam golongan manusia paling mulia. Firman Allah I:

ﺎﻟِﺤِﲔﺍﻟـﺼﺁﺀِ ﻭﺪﻬﺍﻟـﺸ ﻭﻳﻘِﲔﺪﺍﻟـﺼ ﻭﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻦﻬِﻢ ﻣﻠﹶﻴ ﺍﷲُ ﻋﻢﻌ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻊ ﻣﻻﹶﺋِﻚﻮﻝﹶ ﻓﹶﺄﹸﻭﺳﺍﻟﺮﻄِﻊِ ﺍﷲَ ﻭﻦ ﻳﻣﻭ
ﻓِﻴﻘﹰﺎ ﺭﻻﹶﺋِﻚ ﺃﹸﻭﻦﺴﺣﻭ
Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(-Nya), mereka itu akan
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu:
Nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh.
Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (QS. an-Nisaa`:69)
Bahkan Dia I menggantungkan keberuntungan besar di atas taat
kepada Allah I dan Rasul-Nya r, yaitu masuk surga. Firman Allah I:

ﻈِﻴﻢ ﺍﻟﹾﻌﺯ ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﺫﹶﻟِﻚﺎ ﻭ ﻓِﻴﻬﺎﻟِﺪِﻳﻦ ﺧﺎﺭﻬﺎ ﺍﹾﻷَﻧﺘِﻬﺤﺮِﻱ ﻣِﻦ ﺗﺠﺎﺕٍ ﺗﻨ ﺟﺧِﻠﹾﻪﺪ ﻳﻮﻟﹶﻪﺳﺭﻄِﻊِ ﺍﷲَ ﻭﻦ ﻳﻣﻭ
Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai sungai,
sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. anNisaa`:13)
Adapun membenarkan beritanya r, itulah kebenaran syahadah
(bersaksi), dan syahadah tidak sempurna kecuali dengan membenarkannya.
Dan jika tidak demikian, ia seorang pembohong lagi munafik. Sungguh Allah
I memuji kaum muslimin karena mereka membenarkan Nabi r. Firman Allah
I:

ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚ ﺑِﻪِ ﺃﹸﻭﻕﺪﺻﻕِ ﻭﺪﺂﺀَ ﺑِﺎﻟﺼﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺟﻭ
Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya,
mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.' (QS.az-Zumar:33)
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Mujahid, Qatadah, Rabi' bin Anas dan Ibnu Zaid berkata: 'Orang yang
membawa kebenaran adalah Rasulullah r. Dan Abdurrahman bin Zaid bin
Aslam berkata: (Dan orang yang membawa kebenaran)
dan (dan membenarkannya)

yaitu Rasulullah r

ia berkata: kaum muslimin.

Allah I mencela orang yang kufur kepada Rasulullah r dan memberi
ancaman dengan siksa yang pedih. Firman Allah I:

ﻯ ﻟﱢﻠﹾﻜﹶﺎﻓِﺮِﻳﻦﺜﹾﻮ ﻣﻢﻨﻬ ﻓِﻲ ﺟﺲ ﺃﹶﻟﹶﻴﺂﺀَﻩﻕِ ﺇِﺫﹾ ﺟﺪ ﺑِﺎﻟﺼﻛﹶﺬﱠﺏﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻭ ﻋﻦ ﻛﹶﺬﹶﺏ ﻣِﻤ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢﻦ* ﻓﹶﻤ
Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta
terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya
Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
(QS.az-Zumar:32)
Dan Dia I berfirman dalam surah al-Muddatsir pada orang yang
mendustakan berita Rasulullah r pada al-Qur`an yang beliau r datang
dengannya. Firman Allah I:

.  ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺯِﻳﺪﻊﻄﹾﻤ ﻳ ﺛﹸﻢ. ﺍﻬِﻴﺪﻤ ﺗ ﻟﹶﻪﺪﺕﻬﻣ ﻭ. ﺍﻮﺩﻬ ﺷﻨِﲔﺑ ﻭ. ﺍﻭﺩﺪﻤﺎﻻﹰ ﻣ ﻣ ﻟﹶﻪﻠﹾﺖﻌﺟ ﻭ. ﺍﺣِﻴﺪ ﻭﻠﹶﻘﹾﺖ ﺧﻦﻣﻧِﻲ ﻭﺫﹶﺭ
. ﻈﹶﺮ ﻧ ﺛﹸﻢ. ﺭ ﻗﹶﺪﻒ ﻗﹸﺘِﻞﹶ ﻛﹶﻴ ﺛﹸﻢ. ﺭ ﻗﹶﺪﻒ ﻓﹶﻘﹸﺘِﻞﹶ ﻛﹶﻴ. ﺭﻗﹶﺪ ﻭ ﻓﹶﻜﱠﺮﻪ ﺇِﻧ. ﺍﻮﺩﻌ ﺻﻫِﻘﹸﻪﺄﹸﺭ ﺳ. ﺍﻨِﻴﺪﺎ ﻋﺎﺗِﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻷَﻳﻪﻛﹶﻶ ﺇِﻧ

ﻘﹶﺮﻠِﻴﻪِ ﺳﺄﹸﺻ ﺳ. ِﺮﺸﻝﹸ ﺍﻟﹾﺒﺬﹶﺁ ﺇِﻻﱠ ﻗﹶﻮ ﺇِﻥﹾ ﻫ. ﺛﹶﺮﺆ ﻳﺮﺬﹶﺁ ﺇِﻻﱠﺳِﺤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇِﻥﹾ ﻫ. ﺮﻜﹾﺒﺘﺍﺳ ﻭﺮﺑ ﺃﹶﺩ ﺛﹸﻢ. ﺮﺴﺑ ﻭﺲﺒ ﻋﺛﹸﻢ

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya
sendirian. * Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, * dan anakanak yang selalu bersama dia, * dan Ku-lapangkan baginya (rezki dan
kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, * kemudian dia ingin sekali supaya
Aku menambahnya. * Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena
sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (al-Qur'an). * Aku akan
membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. * Sesungguhnya dia
telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), * maka celakalah
dia! Bagaimanakah dia menetapkan, * kemudian celakalah dia! Bagaimanakah
dia menetapkan, * kemudian dia memikirkan, * sesudah itu dia bermasam
muka dan merengut, * kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan
menyombongkan diri, * lalu dia berkata:"(al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah sihir
yang dipelajari (dari orang-orang dahulu), * ini tidak lain hanyalah perkataan
manusia". * Aku akan memasukkannya ke dalam Saqar. (QS. al-Muddatstsir
:11-26)
Bahkan sesungguhnya sunnatullah terhadap orang yang mendustakan
para rasul-Nya berlalu pada turunnya siksaan dan kehinaan terhadap mereka.
Firman Allah I:

ِ ﻋِﻘﹶﺎﺏﻖﻞﹶ ﻓﹶﺤﺳ ﺍﻟﺮﺇِﻥ ﻛﹸﻞﱞ ﺇِﻻﱠﻛﹶﺬﱠﺏ
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Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah
(bagi mereka) azab-Ku. (QS. ٍshaad :14)
Dan firman-Nya:

ٍﻡﺍ ﻟﱢﻘﹶـﻮـﺪﻌﺎﺩِﻳـﺚﹶ ﻓﹶﺒ ﺃﹶﺣﻢﺎﻫﻠﹾﻨﻌﺟﺎ ﻭﻀﻌﻢ ﺑﻬﻀﻌﺎ ﺑﻨﻌﺒ ﻓﹶﺄﹶﺗﻮﻩﺎ ﻛﹶﺬﱠﺑﻮﻟﹸﻬﺳﺔﹰ ﺭﺂﺀَ ﺃﹸﻣﺎﺟﺍ ﻛﹸﻞﱠ ﻣﺮﺘﺎ ﺗﻠﹶﻨﺳﺎ ﺭﻠﹾﻨﺳ ﺃﹶﺭﺛﹸﻢ
ﻮﻥﹶﻣِﻨﺆﻻﹶﻳ
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut.
Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya,
maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan Kami
jadikan mereka buah tutur (manusia), maka kebinasaanlah bagi orang-orang
yang tidak beriman. (QS. al-Mukminun:44)
Dan dalil memenuhi panggilan dakwahnya r adalah firman Allah I:

ﺤﻴِﻴﻜﹸﻢ
 ﺎ ﻳ ﻟِﻤﺎﻛﹸﻢﻋﻮﻝِ ﺇِﺫﹶﺍ ﺩﺳﻟِﻠﺮﻮﺍ ﷲِ ﻭﺠِﻴﺒﺘﻮﺍ ﺍﺳﻨ ﺀَﺍﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila
Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu,
…(QS. al-Anfaal :24)
Dia I menyuruh memenuhi seruan Rasulullah r dan menyertakannya
dengan memenuhi seruan Allah I, serta menyebut sesuatu yang dia menyeru
kepadanya sebagai suatu kehidupan, karena di dalamnya ada keselamatan
dan kesinambungan mereka. Dan kehidupan mereka dengan Islam setelah
kematian mereka dengan kufur. Dan Dia I mengancam orang yang tidak
memenuhi seruan Rasulullah r. Firman Allah I:

ﺪِﻯﻬ ﺍﷲِ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶﻳﻦﻯ ﻣﺪﺮِ ﻫﻴ ﺑِﻐﺍﻩﻮ ﻫﻊﺒﻦِ ﺍﺗﻞﱡ ﻣِﻤ ﺃﹶﺿﻦﻣ ﻭﻢﺁﺀَﻫﻮﻮﻥﹶ ﺃﹶﻫﺒِﻌﺘﺎ ﻳﻤ ﺃﹶﻧﻠﹶﻢ ﻓﹶﺎﻋﻮﺍ ﻟﹶﻚﺠِﻴﺒﺘﺴ ﻳﻓﹶﺈِﻥ ﻟﱠﻢ
 ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﲔﻡﺍﻟﹾﻘﹶﻮ
Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa
sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka).Dan
siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya
dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.Sesungguhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. al-Qashash:50)
Di antara kebenaran bersaksi bahwa Muhammad r adalah utusan
Allah: mencintai, membela, loyal, dan mengagungkannya r, dan setelah
wafatnya r adalah membela sunnahnya r.
Dalil mencintainya r, sabda Nabi r:

.ِﻟﹶﺪِﻩﻭﺍﻟِﺪِﻩِ ﻭ ﻭﻪِ ﻣِﻦ ﺇِﻟﹶﻴﺐﻥﹶ ﺃﹶﺣﻰ ﺃﹶﻛﹸﻮﺘ ﺣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻣِﻦﺆﺪِﻩِ ﻻﹶﻳﻔﹾﺴِﻲ ﺑِﻴﺍﻟﹼّﺬِﻱ ﻧﻓﹶﻮ
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"Demi Allah I yang diriku berada di tangan-Nya, tidak beriman (yang
sempurna) seorang darimu sehingga aku lebih dicintai kepadanya daripada
orang tua dan anaknya."54
Dan dalam hadits Anas t, dari Nabi r:

ﻦﻌِﻴﻤﺎﺱِ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨﻟﹶﺪِﻩِ ﻭﻭﺍﻟِﺪِﻩِ ﻭ ﻭﻪِ ﻣِﻦ ﺇِﻟﹶﻴﺐﻥﹶ ﺃﹶﺣﻰ ﺃﹶﻛﹸﻮﺘ ﺣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻣِﻦﺆﻻﹶﻳ
"Tidak beriman (yang sempurna) seseorang darimu sehingga aku lebih dicintai
kepadanya daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia."55
Dan sabdanya r:

ﺎﻤﺍﻫﺎ ﺳِﻮﻪِ ﻣِﻤ ﺇِﻟﹶﻴﺐ ﺃﹶﺣﻟﹸﻪﻮﺳﺭﻥﹶ ﺍﷲُ ﻭﻜﹸﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ:ِﺎﻥﻤﺓﹶ ﺍﹾﻹِﻳﻼﹶﻭﻪِ ﺣ ﻓِﻴﺪﺟﻪِ ﻭ ﻓِﻴﻦ ﻛﹸﻦﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﻣ
"Tiga perkara, barangsiapa yang ada padanya niscaya ia mendapatkan
manisnya iman: bahwa Allah I dan rasul-Nya lebih dicintai kepadanya dari
selain keduanya…" al-hadits.56
Dan Allah I mengancam orang yang mendahulukan cinta kepada seseorang –
siapapun dia- melebihi cinta kepada Allah I dan rasul-Nya. firman Allah I:

ﺎﻫﺎﺩﻥﹶ ﻛﹶﺴﻮﺸﺨﺓﹲ ﺗﺎﺭﺗِﺠﺎ ﻭﻮﻫﻤﻓﹾﺘﺮﺍﻝﹲ ﺍﻗﹾﺘﻮﺃﹶﻣ ﻭﻜﹸﻢﺗﺸِﲑﻋ ﻭﻜﹸﻢﺍﺟﻭﺃﹶﺯ ﻭﻜﹸﻢﺍﻧﻮﺇِﺧ ﻭﻛﹸﻢﺂﺅﻨﺃﹶﺑ ﻭﻛﹸﻢﺂﺅﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺀَﺍﺑ
ـﺪِﻱﻬﺍﷲُ ﻻﹶﻳﺮِﻩِ ﻭ ﺍﷲُ ﺑِﺄﹶﻣﺄﹾﺗِﻲﻰ ﻳﺘﻮﺍ ﺣﺼﺑﺮﺒِﻴﻠِﻪِ ﻓﹶﺘﺎﺩٍ ﻓِﻲ ﺳﺟِﻬﻮﻟِﻪِ ﻭﺳﺭ ﺍﷲِ ﻭﻦﻜﹸﻢ ﻣ ﺇِﻟﹶﻴﺐﺂ ﺃﹶﺣﻬﻧﻮﺿﺮ ﺗﺎﻛِﻦﺴﻣﻭ
 ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳِﻘِﲔﻡﺍﻟﹾﻘﹶﻮ
Katakanlah:"Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu
khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai
adalah lebih kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad
di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya".
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. atTaubah :24)
Dan tatkala Umar bin Khathab t berkata kepada Rasulullah r: 'Demi Allah,
sesungguhnya engkau lebih kucintai dari segala sesuatu kecuali diriku
sendiri,' Nabi r bersabda: 'Demi (Allah I) yang diriku berada di tangan-Nya,
tidak beriman (sempurna) salah seorang darimu sehingga aku lebih dicintai
HR. al-Bukhari (1/9) dari hadits Abu Hurairah t.
HR. Muslim (1/67) no. (44) (70).
56
HR. al-Bukhari dan Muslim m
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kepadanya dari pada dirinya sendiri.' Umar t berkata, 'Maka engkau
sekarang, demi Allah, lebih kucintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri.'
Maka Rasulullah r bersabda, 'Sekarang wahai Umar.'57
Dan dalil menolong dan mengagungkan adalah firman Allah I:

ﻮﻥﹶﻔﹾﻠِﺤ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚ ﺃﹸﻭﻪﻌ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹸﻧﺰِﻝﹶ ﻣﻮﺭﻮﺍ ﺍﻟﻨﻌﺒﺍﺗ ﻭﻭﻩﺮﺼﻧ ﻭﻭﻩﺭﺰﻋﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻭﻨ ﺀَﺍﻣﻓﹶﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ
Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya
dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an),
mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-A'raf:157)
Dan firman Allah I:

ﺃﹶﺻِﻴﻼﹰﺓﹰ ﻭﻜﹾﺮ ﺑﻮﻩﺤﺒﺴﺗ ﻭﻭﻩﻗﱢﺮﻮﺗ ﻭﻭﻩﺭﺰﻌﺗﻮﻟِﻪِ ﻭﺳﺭﻮﺍ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻣِﻨﻮ ﻟﱢﺘ. ﺍﺬِﻳﺮﻧﺍ ﻭﺮﺸﺒﻣﺍ ﻭﺎﻫِﺪ ﺷﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﺇِﻧ
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan, * supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya.Dan bertasbih kepadaNya di waktu pagi dan petang. (QS. al-Fath :8-9)
Dan firman-Nya I:

ﻪﻧﺮﻨﺼﻟﹶﺘ ﺑِﻪِ ﻭﻦﻣِﻨﺆ ﻟﹶﺘﻜﹸﻢﻌﺎ ﻣُ ﻟﱢﻤﻕﺪﺼﻮﻝﹸُ ﻣﺳ ﺭﺂﺀَﻛﹸﻢ ﺟﺛﹸﻢ
kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada
padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan
menolongnya". …". (QS. Ali Imran :81)
Dan Dia I menggambarkan segolongan kaum mukminin dan memuji
mereka dengan firman-Nya:

ﻮﻟﹶﻪﺳﺭﻭﻥﹶ ﺍﷲَ ﻭﺮﻨﺼﻳﺎ ﻭﺍﻧﻮﺭِﺿ ﺍﷲِ ﻭﻦﻼﹰ ﻣﻮﻥﹶ ﻓﹶﻀﻐﺘﺒ ﻳﺍﻟِﻬِﻢﻮﺃﹶﻣ ﻭﺎﺭِﻫِﻢﻮﺍ ﻣِﻦ ﺩِﻳﺮِﺟ ﺃﹸﺧ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺎﺟِﺮِﻳﻦﻬﺁﺀِ ﺍﻟﹾﻤﻟِﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ
ﺎﺩِﻗﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚﺃﹸﻭ
(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan
dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan(Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya.Mereka itulah orang-orang
yang benar. (QS. al-Hasyr :8)
Dan firman-Nya:

ُ ﺍﷲﻩﺮﺼ ﻧ ﻓﹶﻘﹶﺪﻭﻩﺮﻨﺼﺇِﻻﱠ ﺗ
Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah
menolongnya... (QS. at-Taubah:40)
Dan firman-Nya:

57

Musnad Ahmad (4/336) dan ini adalah lafazhnya, dan al-Bukhari (7/218).
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ﺎﻀﻌﻜﹸﻢ ﺑﻀﻌﺂﺀِ ﺑﻋ ﻛﹶﺪﻜﹸﻢﻨﻴﻮﻝِ ﺑﺳﺂﺀَ ﺍﻟﺮﻋﻠﹸﻮﺍ ﺩﻌﺠﻻﹶﺗ
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan
sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain).. (QS. an-Nur:63)
Dan dalil wilayah: firman Allah I:

ﻝﱠﻮﺘﻦ ﻳﻣ{ ﻭ55} ﻮﻥﹶﺍﻛِﻌ ﺭﻢﻫﻛﹶﺎﺓﹶ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﺰﺗﺆﻳﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻘِﻴﻤ ﻳﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻨ ﺀَﺍﻣﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻭﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﺍﷲُ ﻭﻜﹸﻢﻟِﻴﺎ ﻭﻤﺇِﻧ
ﻮﻥﹶﺎﻟِﺒ ﺍﻟﹾﻐﻢ ﺍﷲِ ﻫﺏﻮﺍ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺣِﺰﻨ ﺀَﺍﻣﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻭﻮﻟﹶﻪﺳﺭﺍﷲَ ﻭ
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang
yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka
tunduk (kepada Allah). * Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan
orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut
(agama) Allah itulah yang pasti menang. (QS. al-Maidah :55-56)
Dan firman Allah I:

ﻼﹶﺋِﻜﹶﺔﹸﺍﻟﹾﻤ ﻭﻣِﻨِﲔﺆ ﺍﻟﹾﻤﺎﻟِﺢﺻﺮِﻳﻞﹸ ﻭﺟِﺒ ﻭﻻﹶﻩﻮ ﻣﻮﻪِ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻫﻠﹶﻴﺍ ﻋﺮﻈﹶﺎﻫﺇِﻥ ﺗﺎ ﻭﻜﹸﻤ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﺖﻐ ﺻﺂ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﻮﺑﺘﺇِﻥ ﺗ
 ﻇﹶﻬِﲑ ﺫﹶﻟِﻚﺪﻌﺑ
Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu
berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantumembantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya
dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mu'min yang baik; dan selain dari itu
malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. (QS. at-Tahrim:4)
Dan termasuk dalam kebenaran syahadah agung ini: berserah baginya r,
melaksanakan syari'atnya r, bertahkim kepadanya r, ridha dengannya r, dan
dalilnya adalah firman Allah I:

ُﻞﹶ ﺍﷲ ﻓﹶـﻀﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻬِﻢ ﻭﺍﻟِﻬِﻢﻮﺒِﻴﻞِ ﺍﷲِ ﺑِﺄﹶﻣﻭﻥﹶ ﻓِﻲ ﺳﺎﻫِﺪﺠﺍﻟﹾﻤﺭِ ﻭﺮﻟِﻰ ﺍﻟﻀ ﺃﹸﻭﺮ ﻏﹶﻴﻣِﻨِﲔﺆ ﺍﻟﹾﻤﻭﻥﹶ ﻣِﻦﻮِﻯ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋِﺪﺘﺴﻻﹶ ﻳ
ﻠﹶـﻰ ﻋﺎﻫِـﺪِﻳﻦﺠﻞﹶ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﻤﻓﹶﻀﻰ ﻭﻨﺴ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﺤﺪﻋ ﻭﻛﹸﻼﺔﹰ ﻭﺟﺭ ﺩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋِﺪِﻳﻦ ﻋﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻬِﻢ ﻭﺍﻟِﻬِﻢﻮ ﺑِﺄﹶﻣﺎﻫِﺪِﻳﻦﺠﺍﻟﹾﻤ
ﺎﻈِﻴﻤﺍ ﻋﺮ ﺃﹶﺟﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋِﺪِﻳﻦ
Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak terut berperang) yang
tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan
harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan
harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masingmasing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala
yang besar, (QS. an-Nisaa:95)
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Dan Allah I berfirman dalam menggambarkan orang-orang beriman dan
bersaksi dengan mereka:

ـﻢ ﻫﻻﹶﺋِـﻚﺃﹸﻭـﺎ ﻭﻨﺃﹶﻃﹶﻌﺎ ﻭﻨـﻤِﻌﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺳ ﺃﹶﻥ ﻳﻢﻬﻨﻴ ﺑﻜﹸﻢﺤﻮﻟِﻪِ ﻟِﻴﺳﺭﻮﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻭﻋ ﺇِﺫﹶﺍ ﺩﻣِﻨِﲔﺆﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﻮﻤﺇِﻧ
ﻮﻥﹶﻔﹾﻠِﺤﺍﻟﹾﻤ
Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada
Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili diantara mereka ialah ucapan "Kami
mendengar dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
(QS. an-Nur:51)
Dan firman Allah I menjelaskan tentang orang-orang munafik yang
menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka sembunyikan:

ﻮﺍ ﺇِﻟﹶﻰﻋﺇِﺫﹶﺍ ﺩ ﻭ. ﻣِﻨِﲔﺆ ﺑِﺎﻟﹾﻤﻟﹶﺌِﻚﺂ ﺃﹸﻭﻣ ﻭﺪِ ﺫﹶﻟِﻚﻌﻦ ﺑﻢ ﻣﻬﻨ ﻣﻟﱠﻰ ﻓﹶﺮِﻳﻖﻮﺘ ﻳﺎ ﺛﹸﻢﻨﺃﹶﻃﹶﻌﻮﻝِ ﻭﺳﺑِﺎﻟﺮﺎ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻨﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺀَﺍﻣﻳﻭ
ﺽﺮ ﺃﹶﻓِﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑِﻬِﻢ ﻣ. ﺬﹾﻋِﻨِﲔﻪِ ﻣﻮﺍ ﺇِﻟﹶﻴﺄﹾﺗ ﻳﻖ ﺍﻟﹾﺤﻢﻜﹸﻦ ﻟﱠﻬﺇِﻥ ﻳ ﻭ. ﻮﻥﹶﺮِﺿﻌﻢ ﻣﻬﻨ ﻣ ﺇِﺫﹶﺍ ﻓﹶﺮِﻳﻖﻢﻬﻨﻴ ﺑﻜﹸﻢﺤﻮﻟِﻪِ ﻟِﻴﺳﺭﺍﷲِ ﻭ
ﻮﻥﹶ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚﻞﹾ ﺃﹸﻭ ﺑﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻬِﻢﻠﹶﻴ ﺍﷲُ ﻋﺤِﻴﻒﺎﻓﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥ ﻳﺨ ﻳﻮﺍ ﺃﹶﻡﺎﺑﺗﺃﹶﻡِ ﺍﺭ
Dan mereka berkata:"Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kamipun
ta'at," Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Mereka itu
bukanlah orang-orang yang beriman. * Dan apabila mereka dipanggil kepada
Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul mengadili diantara mereka, tiba-tiba sebagian
dari mereka menolak untuk datang. * Tetapi jika keputusan itu untuk
(kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. * Apakah
(ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit; atau
(karena) mereka ragu-ragu atau (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya
berlaku zalim kepada mereka Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang
zalim. (QS. an-Nuur :47-50)
Juga firman Allah I mempermalukan perkara mereka, menegaskan dalam
meninggalkan jalan mereka:

ِﻮﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠـﺎﻏﹸﻮﺕﺤﺎﹶﻛﹶﻤﺘﻭﻥﹶ ﺃﹶﻥ ﻳﺮِﻳﺪ ﻳﻠِﻚﺂﺃﹸﻧﺰِﻝﹶ ﻣِﻦ ﻗﹶﺒﻣ ﻭﻚﺂﺃﹸﻧﺰِﻝﹶ ﺇِﻟﹶﻴﻮﺍ ﺑِﻤﻨ ﺀَﺍﻣﻢﻬﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﻤﻋﺰ ﻳ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺇﻟِﻰﺮ ﺗﺃﹶﻟﹶﻢ
ﺇِﻟﹶـﻰﻝﹶ ﺍﷲُ ﻭﺂﺃﹶﻧﺰﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻮﻌ ﺗﻢﺇِﺫﹶﺍ ﻗِﻴﻞﹶ ﻟﹶﻬ ﻭ. ﺍﻌِﻴﺪﻼﹶﻻﹰ ﺑ ﺿﻢﻀِﻠﱠﻬﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥ ﻳﻴ ﺍﻟﺸﺮِﻳﺪﻳﻭﺍ ﺑِﻪِ ﻭﻜﹾﻔﹸﺮﻭﺍ ﺃﹶﻥ ﻳ ﺃﹸﻣِﺮﻗﹶﺪﻭ
ﺍﻭﺩﺪ ﺻﻨﻚﻭﻥﹶ ﻋﺪﺼ ﻳﺎﻓِﻘِﲔﻨ ﺍﻟﹾﻤﺖﺃﹶﻳﻮﻝِ ﺭﺳﺍﻟﺮ
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah
beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang
diturunkan sebelum kamu Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal
mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud
menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. * Apabila
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dikatakan kepada mereka:"Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah
telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang
munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.
(QS. an-Nisaa`:60- 61)
Berhakim kepada syari'at Allah I dan apa yang dibawa oleh Rasulullah r di
setiap perkara kecil dan besar, setiap individu terhadap diri mereka sendiri,
demikian pula para pemerintah dan para pemimpin terhadap rakyat yang
berada di bawah tangan mereka, adalah keharusan yang wajib dilaksanakan,
tidak ada jalan berpaling darinya bagi seorang mukmin dan muslim. Bahkan
ia merupakan kebenaran syahadah bahwa tidak ada Ilah (yang berhak
disembah) selain Allah I dan sesungguhnya Muhammad r adalah utusan
Allah I.
Dan di antara kebenaran syahadah yang agung ini –bersaksi bahwa
Muhammad r adalah utusan Allah I- mengikuti dan bercontoh dengannya r,
mengikuti sunnahnya, kembali kepadanya r di masa hidupnya saat berselisih
dan kepada sunnahnya setelah wafatnya, mendahulukan sunnahnya di atas
pendapat setiap orang, siapapun dia, dan takut menyalahi dan menentangnya
r.
Firman Allah I:

ﺍ ﺍﷲَ ﻛﹶﺜِﲑﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭ ﺍﹾﻷَﺧِﺮﻡﻮﺍﻟﹾﻴﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﺟﺮﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺔﹲ ﻟﱢﻤﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮﻮﻝِ ﺍﷲِ ﺃﹸﺳﺳ ﻓِﻲ ﺭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻟﱠﻘﹶﺪ
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab: 21)
Dan firman-Nya I:

ﻮﺍﻬ ﻓﹶﺎﻧﺘﻪﻨ ﻋﺎﻛﹸﻢﻬﺎﻧﻣ ﻭﺬﹸﻭﻩﻮﻝﹸ ﻓﹶﺨﺳ ﺍﻟﺮﺎﻛﹸﻢﺂﺀَﺍﺗﻣﻭ
.Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.Dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; …. (QS. al-Hasyr :7)
Dan manakala beberapa golongan mengaku cinta kepada Allah I, Dia I
menurunkan ayat cobaan (imtihan) dalam surah Ali Imran, yaitu firman Allah
I:

ُ ﺍﷲﻜﹸﻢﺤﺒِﺒ
 ﻮﻧِﻲ ﻳﺒِﻌﻮﻥﹶ ﺍﷲَ ﻓﹶﺎﺗﺤﺒ
ِ  ﺗﻢﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ
Katakanlah:"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya
Allah mengasihimu (QS. Ali Imran:31)
Dan Dia I juga berfirman:
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ﺄﹾﻭِﻳﻼﹰ ﺗﻦﺴﺃﹶﺣُ ﻭﺮﻴ ﺧﻡِ ﺍﹾﻷَﺧِﺮِ ﺫﹶﻟِﻚﻮﺍﻟﹾﻴﻮﻥﹶ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻣِﻨﺆ ﺗﻢﻮﻝِ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘﺳﺍﻟﺮ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻭﻭﻩﺩﺀٍ ﻓﹶﺮﻰ ﻓِﻲ ﺷﻢﺘﻋﺎﺯﻨﻓﹶﺈِﻥ ﺗ
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Ali Imran :59)
Dan firman Allah I:

ُﻠِﻴﻢ ﻋﻤِﻴﻊﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﺳﺍﺗﻮﻟِﻪِ ﻭﺳﺭﻱِ ﺍﷲِ ﻭﺪ ﻳﻦﻴﻮﺍ ﺑﻣﻘﹶﺪﻮﺍ ﻻﹶﺗﻨ ﺀَﺍﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. (QS. al-Hujurat:1)
Dan firman-Nya:

ـﻮﻟﹶﻪﺳﺭﺺِ ﺍﷲَ ﻭﻌﻦ ﻳﻣ ﻭﺮِﻫِﻢ ﺃﹶﻣﺓﹶ ﻣِﻦﺮ ﺍﻟﹾﺨِﻴﻢﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻬﺍ ﺃﹶﻥ ﻳﺮ ﺃﹶﻣﻮﻟﹶﻪﺳﺭﻰ ﺍﷲُ ﻭﺔٍ ﺇِﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀﻣِﻨﺆﻻﹶﻣﻣِﻦٍ ﻭﺆﺎﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟِﻤﻣﻭ
ﺎﺒِﻴﻨﻼﹶﻻﹰ ﻣﻞﱠ ﺿ ﺿﻓﹶﻘﹶﺪ
Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan
yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang
siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat,
sesat yang nyata. (QS. al-Ahzab:36)
Dan firman-Nya I:

 ﺃﹶﻟِﻴﻢﺬﹶﺍﺏ ﻋﻢﻬﺼِﻴﺒ ﻳﺔﹲ ﺃﹶﻭﻨ ﻓِﺘﻢﻬﺼِﻴﺒﺮِﻩِ ﺃﹶﻥ ﺗ ﺃﹶﻣﻦﺎﻟِﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﺨ ﻳﺬﹶﺭِ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺤﻓﹶﻠﹾﻴ
maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa
cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS. an-Nur :63)
Ibnu Abbas t berkata, 'Hampir bahwa diturunkan batu dari langit
atasmu, aku mengatakan 'Rasulullah r bersabda' dan kamu mengatakan 'Abu
Bakar t dan Umar t berkata'.
Imam Syafii rahimahullah berkata, 'Para ulama konsensus (ijma') bahwa
barangsiapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah r, ia tidak boleh
meninggalkannya karena ucapan seseorang.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, 'Aku merasa heran terhadap suatu
kaum yang mengenal sanad dan keshahihannya, mereka pergi kepada
pendapat Sufyan, sedangkan Allah I berfirman:

 ﺃﹶﻟِﻴﻢﺬﹶﺍﺏ ﻋﻢﻬﺼِﻴﺒ ﻳﺔﹲ ﺃﹶﻭﻨ ﻓِﺘﻢﻬﺼِﻴﺒﺮِﻩِ ﺃﹶﻥ ﺗ ﺃﹶﻣﻦﺎﻟِﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﺨ ﻳﺬﹶﺭِ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺤﻓﹶﻠﹾﻴ
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maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa
cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS. an-Nur :63)
apakah engkau mengetahui, apakah artinya fitnah? Fitnah artinya adalah
syirik. Barangkali apabila ia menolak sebagian sabdanya r, tercampak dalam
hatinya sesuatu dari kesesatan, maka ia binasa.'
Ini adalah ucapan imam Ahmad rahimahullah terhadap orang yang
mengikuti pendapat Sufyan rahimahullah, dia adalah ats-Tsauri, imam yang
zuhud, ahli ibadah, tsiqah, lagi faqih, apabila pendapatnya menyalahi hadits,
maka bagaimana dengan orang yang di bawahnya?
Dan firman Allah I:

ـﺂﺀَﺕﺳ ﻭﻢﻨﻬﻠِﻪِ ﺟﺼﻧﻟﱠﻰ ﻭﻮﺎﺗﻟﱢﻪِ ﻣﻮ ﻧﻣِﻨِﲔﺆﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﹾﻤ ﺳﺮ ﻏﹶﻴﺒِﻊﺘﻳﻯ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﻬ ﻟﹶﻪﻦﻴﺒﺎﺗﺪِ ﻣﻌﻮﻝﹶ ﻣِﻦ ﺑﺳﺎﻗِﻖِ ﺍﻟﺮﺸﻦ ﻳﻣﻭ

ﺍﺼِﲑﻣ

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudahjelas kebenaran baginya. dan
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam
Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. (QS. anNisaa`:115)
Dan firman-Nya:

ِ ﺍﻟﹾﻌِﻘﹶﺎﺏﺪِﻳﺪ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﷲَ ﺷﻮﻟﹶﻪﺳﺭﺎﻗِﻖِ ﺍﷲَ ﻭﺸﻦ ﻳﻣﻮﻟﹶﻪ ﻭﺳﺭﺎﻗﱡﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭ ﺷﻢﻬ ﺑِﺄﹶﻧﺫﹶﻟِﻚ
(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang
Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. al-Anfaal:13)
Dan firman-Nya:

ﻈِﻴﻢ ﺍﻟﹾﻌﻱ ﺍﻟﹾﺨِﺰﺎ ﺫﹶﻟِﻚﺍ ﻓِﻴﻬﺎﻟِﺪ ﺧﻢﻨﻬ ﺟﺎﺭ ﻧ ﻓﹶﺄﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﻮﻟﹶﻪﺳﺭﺎﺩِﺩِ ﺍﷲَ ﻭﺤﻦ ﻳ ﻣﻪﻮﺍ ﺃﹶﻧﻠﹶﻤﻌ ﻳﺃﹶﻟﹶﻢ
Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasannya
barangsiapa menentang Allah dan Rasuil-Nya, maka sesungguhnya neraka
Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar.
(QS. at-Taubah :63)
Inilah hakikat (kebenaran) syahadah (bersaksi) bahwa Muhammad r
adalah utusan Allah I dengan sedikit perincian dan penjelasan.
Dan sebagian ulama –yaitu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab
rahimahullah- menyebutkan pengertiannya secara umum, ia menyebutkan
maknanya: taat terhadap perintahnya r, membenarkan beritanya, menjauhi
larangannya, dan ia tidak menyembah Allah I kecuali dengan yang
disyari'atkannya r.

47

Pasal
Hak-hak Nabi r terhadap umatnya
Inilah, sesungguhnya nabi yang terpilih mempunyai hak-hak yang besar
terhadap umatnya:
Di antaranya: bahwa beliau r tidak dipanggil sebagaimana semua
manusia dipanggil, bahkan dipanggil dengan penghormatan dan adab.
Dikatakan: 'Rasulullah r, Nabiyullah r, dan tidak dipanggil: Muhammad, atau
Muhammad bin Abdullah, dan semisal yang demikian itu. Firman Allah I:

ﺎﻀﻌﻜﹸﻢ ﺑﻀﻌﺂﺀِ ﺑﻋ ﻛﹶﺪﻜﹸﻢﻨﻴﻮﻝِ ﺑﺳﺂﺀَ ﺍﻟﺮﻋﻠﹸﻮﺍ ﺩﻌﺠﻻﹶﺗ
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan
sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). (QS. an-Nur:63)
Di antaranya: memohon wasilah kepada Allah I untuk beliau r,
berdasarkan sabdanya:

ﻦ ﻓﹶﻤ،ﻮﺎ ﻫﻥﹶ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻮﺟﺃﹶﺭﺎﺩِ ﺍﷲِ ﻭ ﻋِﺒﺪٍ ﻣِﻦﺒﻐِﻲ ﺇِﻻﱠ ﻟِﻌﺒﻨﺔِ ﻻﹶﺗﻨﺰِﻟﹶﺔﹲ ﻓِﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎ ﻣﻬﻠﹶﺔﹶ ﻓﹶﺈِﻧﺳِﻴﻠﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻟِﻲ ﺍﻟﹾﻮ ﺳﺛﹸﻢ...

ﺔﹸﻔﹶﺎﻋ ﺍﻟﺸ ﻟﹶﻪﻠﱠﺖﻠﹶﺔﹶ ﺣﺳِﻴﺄﹶﻝﹶ ﻟِﻲ ﺍﻟﹾﻮﺳ

…Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah I untukku, sesungguhnya ia
adalah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali untuk hamba dari
hamba-hamba Allah I, dan aku berharap bahwa aku adalah orangnya.
Barangsiapa yang memohon wasilah untukku, niscaya untuknya syafaat." HR.
Muslim.58
Dan di antaranya: mengucap shalawat dan salam kepadanya r.
Membacanya wajib di dalam shalat, bahkan sebagian ulama menghitungnya
termasuk rukun shalat yang tidak sah kecuali dengannya.
Sangat ditekankan saat disebut namanya r, pada hari Jum'at dan
malamnya, saat berdoa, dan selain yang demikian itu.59
Firman Allah I:

ﺎﻠِﻴﻤﺴﻮﺍ ﺗﻠﱢﻤﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱡﻮﺍ ﻋﻮﺍ ﺻﻨ ﺀَﺍﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺂﺃﹶﻳ ﻳﺒِﻲﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻳﻪﻼﹶﺋِﻜﹶﺘﻣﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻭ

HR. Muslim (1/289) no. 384 dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash t.
Ibnu al-Qayyim rahimahullah menguraikan hal itu secara panjang lebar yang berguna dan bermanfaat dalam
kitabnya 'Jala` al-Afhaam fi ash-Shalatu wa as-Salam 'ala Khairil Anaam' pelajarilah di sana.
58
59
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Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai
orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah
salam penghormatan kepadanya. (QS. al-Ahzab:56)

Pasal
Dalam menyebutkan sekilas tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu
'anhum dan mutaba'ah mereka kepada Nabi r yang membawa petunjuk
dan rahmat
Abu Bakar t adalah manusia yang paling menolong Nabi r dan paling
kuat

imannya.

Ia

mempunyai

banyak

pendirian

yang

terbukti,

yang

menunjukkan kekuatan cinta dan kebesaran imannya.
Di antaranya: yang disebutkan dalam (Riyadh an-Nadhr fi manaqib alAsyarah) karya Abu Ja'bar Ahmad bin Abdullah bin Muhammad ath-Thabari:
Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Aku Bakar t
sahabat dan kekasih Nabi r. Tatkala beliau r dibangkitkan, beberapa orang
suku Quraisy datang kepada Abu Bakar t. Mereka berkata, 'Wahai Abu
Bakar, sesungguhnya sahabatmu ini telah gila.' Abu Bakar t bertanya, 'Ada
apa dengannya? Mereka berkata, 'Dia berada di masjid mengajak kepada
mengesakan satu tuhan, dia mengaku sebagai nabi.' Abu Bakar t bertanya,
'Apakah dia mengatakan hal itu? Mereka menjawab, 'Ya, dia berada di masjid
saat mengatakan. Lalu Abu Bakar t mendatangi Nabi r, mengetuk pintu
seraya meminta beliau r keluar. Tatkala beliau r muncul, Abu Bakar t
bertanya kepadanya r, 'Wahai Abul Qasim, apakah yang telah sampai
kepadaku darimu? Beliau r bersabda, 'Berita apakah yang sampai kepadaku
tentang aku, wahai Abu Bakar? Ia berkata, 'Sampai berita kepadaku bahwa
engkau mengajak untuk mentauhidkan Allah I dan engkau mengaku bahwa
engkau adalah utusan Allah I.' Nabi r bersabda, 'Benar,wahai Abu Bakar,
sesungguhnya Rabb-ku I telah menjadikan aku sebagai pemberi kabar gembira
dan pemberi peringatan, menjadikan aku (sebagai penerus) dakwah nabi
Ibrahim u, dan mengutus aku kepada semua manusia.' Abu Bakar t berkata
kepada beliau r, 'Demi Allah, aku tidak pernah merasakan engkau berdusta,
sungguh engkau pantas mendapat risalah, karena besarnya amanahmu,
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engkau menyambung silaturrahim, dan baik perilaku. Ulurkanlah tanganmu,
aku membai'at engkau. Maka Rasulullah r mengulurkan tangannya. Lalu Abu
Bakar t membai'atnya, membenarkannya, dan mengakui bahwa yang beliau
datang dengannya adalah benar. Demi Allah, Abu Bakar t tidak ragu
sedikitpun saat Rasulullah r mengajaknya kepada agama Islam.60
Al-Hakim

meriwayatkan

dalam

al-Mustadrak,

dari

hadits

Aisyah

radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Manakala Nabi r dijalankan dari Masjidil
Aqsha, di pagi harinya Nabi r bercerita kepada manusia tentang hal itu. Maka
murtadlah beberapa orang yang sebelumnya beriman dan mempercayainya,
dan mereka membawa berita itu kepada Abu Bakar t seraya berkata, 'Apakah
engkau percaya bahwa temanmu (Rasulullah r) mengaku bahwa dia tadi
malam dijalankan ke Baitul Maqdis? Ia menjawab, 'Apakah dia mengatakan
hal itu? Mereka menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Jika ia benar-benar mengatakan
hal

itu,

sungguh

ia

benar.'

Mereka

bertanya,

'Apakah

engkau

mempercayainya? Sesungguhnya ia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan
pulang sebelum subuh.' Ia menjawab, 'Ya, sesungguhnya aku mempercayainya
yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkannya dengan berita langit di pagi
atau sore hari.' Maka karena itulah ia diberi gelar Abu Bakar ash-Shiddiq.61
Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits shahih secara sanad dan keduanya tidak
mengeluarkannya, dan disetujui oleh adz-Dzahabi.
Dari hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Sedikit sekali hari
yang datang kepada Rasulullah r kecuali beliau datang ke rumah Abu Bakar
di salah satu dua tepi siang hari (maksudnya: pagi atau sore hari, pent.). Maka
tatkala beliau r diijinkan keluar untuk hijrah ke Madinah, tidaklah
mengejutkan kami kecuali beliau r datang kepada kami di waktu zuhur. Maka
Abu Bakar t diberitakan dengan kedatang beliau r, ia langsung berkata, 'Nabi
r tidak datang kepada kita di waktu seperti ini kecuali karena perkara yang
baru.' Maka tatkala beliau r masuk kepadanya, beliau r bersabda kepada Abu
Bakar t, 'Keluarkanlah orang yang ada di sisimu. Ia menjawab, 'Yang ada
hanya dua putriku (maksudnya: Aisyah dan Asma radhiyallahu 'anhuma).
60

Ar-Riyadh an-Nadhrah fi Manaqib al-'Asyarah, karya imam Abu Ja'raf ath-Thabari, tahqiq Isa Abdullah
Muhammad Mani' al-Himyari, cet. Dar al-Gharb, Beirut, tahun 1996 M, cetakan pertama (1/415).
61
Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain, karya imam al-Hakim, cet. Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyah di India, tahun
1334 H. (3/62).
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Beliau r bersabda, 'Aku sudah diberitahu bahwa aku diijinkan keluar (hijrah
ke Madinah).' Ia berkata, 'Berteman, wahai Rasulullah. Beliau r bersabda,
'Berteman.' Ia t berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai dua ekor unta yang
kupersiapkan untuk keluar, maka ambilah salah satunya.' Ia berkata, 'Aku
telah mengambilnya dengan harga.'62
Dan dalam sebagian riwayat: Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, 'Demi
Allah, aku belum pernah merasakan sebelumnya sebelum hari itu bahwa
seseorang menangis karena saking bahagianya sehingga aku melihat Abu
Bakar t menangis pada hari itu.'63
Dan riwayat itu ada dalam Musnad Ishaq bin Rahawaih dengan
tambahan: 'Sungguh aku melihat Abu Bakar t menagis karena senang.'
Setelah ucapan Nabi r, 'Ya, berteman (bersama-sama).64
Di saat hijrah dan di tengah perjalanan, Nabi r dan Abu Bakar t duduk
di gua Tsur, kaum Quraisy mengirim tim pencari jejak untuk menangkap
mereka dan menjanjikan hadiah bagi orang datang menangkap Nabi r. Dan
tatkala mereka berada di dalam gua, tiba-tiba tim pencari jejak ada di sekitar
mereka, sehingga jika salah seorang dari mereka menoleh ke bawah niscaya ia
bisa melihat mereka. Abu Bakar t berkata kepada Nabi r, 'Demi Allah, jika
salah seorang dari mereka melihat ke tempat kedua tumitnya niscaya ia bisa
melihat kita.' Maka Nabi r bersabda, 'Apakah dugaanmu dengan dua orang,
Allah I adalah yang ketiga dari keduanya.'
Dalam hal itu, Allah I menurunkan al-Qur`an yang tetap dibaca hingga
hari kiamat, firman Allah I:

َﻥﹾ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲـﺰﺤﺎﺣِﺒِﻪِ ﻻﹶﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟِﺼﺎﺭِ ﺇِﺫﹾﻳﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻐﻤﻦِ ﺇِﺫﹾﻫﻴ ﺍﺛﹾﻨﻭﺍ ﺛﹶﺎﻧِﻲ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻪﺟﺮ ﺍﷲُ ﺇِﺫﹾﺃﹶﺧﻩﺮﺼ ﻧ ﻓﹶﻘﹶﺪﻭﻩﺮﻨﺼﺇِﻻﱠ ﺗ
ـﺎﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺔﹸ ﺍﷲِ ﻫِﻲﻛﹶﻠِﻤﻔﹾﻠﹶﻰ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﺴ ﻛﹶﻔﹶﺮﺔﹶ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻞﹶ ﻛﹶﻠِﻤﻌﺟﺎ ﻭﻫﻭﺮ ﺗﻮﺩٍ ﻟﱠﻢﻨ ﺑِﺠﻩﺪﺃﹶﻳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻪﺘﻜِﻴﻨﻝﹶ ﺍﷲُ ﺳﺎ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻨﻌﻣ
ﻜِﻴﻢ ﺣﺰِﻳﺰﺍﷲُ ﻋﻭ

Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad r) maka sesungguhnya Allah I
telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah)
mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang
ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada
temannya:"Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita". Maka
Allah I menurunkan ketenangan kepada (Muhammad r) dan membantunya
62
63
64

HR. al-Bukhari (3/23-24).
As-Sirah an-Nabawiyah, karya Ibnu Ishaq, cet. Dar al-Jabal, tahqiq Thaha Abdurra`uf sa'ad (3/11).
Musnad Ishaq bin Rahawaih, cet. Dar al-Iman, Madinah Munawwarah, tahun 1412 H. (2/584)
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dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah I menjadikan seruan
orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah I itulah yang tinggi.
Allah I Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah :40)
Di antaranya: hadits Abu Sa'id al-Khudri t, ia berkata, 'Nabi r
berkhuthbah, beliau bersabda:

ِ ﺍﷲﺪﺎ ﻋِﻨ ﻣﺎﺭﺘ ﻓﹶﺎﺧﻩﺪﺎ ﻋِﻨ ﻣﻦﻴﺑﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦﻴﺍ ﺑﺪﺒ ﻋﺮﻴﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧ
'Sesungguhnya Allah I memberi pilihan kepada hamba di antara dunia dan
yang ada di sisinya, maka ia memilih yang ada di sisi Allah I.'
Maka Abu Bakar t menangis. Aku berkata dalam hatiku, 'Apakah yang
menyebabkan orang tua ini menangis? Sungguh Allah I memberikan pilihan
kepada hamba di antara dunia dan apa yang ada di sisinya, maka ia memilih
yang ada di sisi Allah I. Maka Rasulullah r adalah hamba tersebut, dan Abu
Bakar yang memberitahukan kepada kami.' Beliau r bersabda:

ﺎ ﺃﹶﺑﺬﹾﺕﺨﺘِﻲ ﻻﹶﺗ ﺃﹸﻣﻼﹰ ﻣِﻦﻠِﻴﺨِﺬﹰﺍ ﺧﺘ ﻣﺖ ﻛﹸﻨﻟﹶﻮ ﻭ.ٍﻜﹾﺮ ﺑﻮﺎﻟِﻪِ ﺃﹶﺑﻣﺘِﻪِ ﻭﺤﺒ
  ﻓِﻰ ﺻﻠﹶﻲﺎﺱِ ﻋ ﺍﻟﻨﻦ ﺇِﻥﱠ ﺃﹶﻣ،ِﻚﺒﻜﹾﺮٍ ﻻﹶﺗﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﻳ

ٍﻜﹾﺮﺎﺏ ﺃﹶﺑِﻲ ﺑ ﺇِﻻﱠ ﺑﺪ ﺇِﻻﱠ ﺳﺎﺏﺠِﺪِ ﺑﺴ ﻓِﻰ ﺍﻟﹾﻤﻦﻘﹶﻴﺒ ﻻﹶﻳ،ِﺗِﻪﺩﻮﻣﻼﹶﻡِ ﻭﺓﹸ ﺍﹾﻹِﺳﻮ ﺃﹸﺧﻟﻜِﻦﻜﹾﺮٍ ﻭﺑ

'Wahai

Abu

Bakar,

manusia

yang

paling

aman

terhadapku

dalam

persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, jika aku menjadikan kekasih
dari umatku niscaya aku menjadikan Abu Bakar, akan tetapi persaudaraan
Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa lagi satu pintu di masdih kecuali
ditutup kecuali pintu Abu Bakar t.65
Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya (al-I`tiqad) dengan sanadnya:
sesungguhnya Abu Hurairah t berkata, 'Demi Allah I yang tidak ada Ilah
(yang berhak disembah) selain Dia, sesungguhnya jika Abu Bakar tidak
dijadikan khalifah niscaya Allah I tidak disembah. Kemudian ia berkata:
kedua, kemudian ketiga. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Diam, wahai Abu
Hurairah. Ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah r memberangkatkan Usamah
bin Zaid t bersama tujuh ratus (700) pasukan menuju Syam (Siria). Maka
tatkala singgah di Dzi Khasyab, Nabi r wafat dan arab badawi di sekitar
Madinah murtad. Para sahabat Rasulullah r berkumpul kepadanya, mereka
berkata, 'Wahai Abu Bakar, kembalikan mereka, mereka menuju Romawi
(bangsa Romawi yang menguasai Syam), sedangkan arab badawi di sekitar
Madinah murtad.' Ia menjawab, 'Demi Allah yang tidak ada Ilah (yang berhak
65

HR. al-Bukhari (1/119-120) dan (4/190-191).
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disembah) selain Dia, jikalau anjing-anjing berlari di kaki istri-istri Rasulullah
r niscaya aku tidak akan memulangkan pasukan yang diberangkatkan oleh
Rasulullah r, aku tidak akan membuka bendera yang sudah diikat oleh
Rasulullah r.' Lalu ia t memberangkatkan Usamah t. Maka tidak ada satu
kabilah yang ingin murtad kecuali mereka berkata, 'Kalau bukan karena
mereka mempunyai kekuatan niscaya seperti mereka tidak keluar dari sisi
mereka, akan tetapi kita membiarkan mereka hingga mereka bertemu bangsa
Romawi.' Maka mereka bertemu bangsa Romawi dan mengalahkan mereka,
memerangi mereka dan pulang dengan selamat. Maka mereka tetap di atas
agama Islam.66
Dan di antaranya hadits Rifa'ah bin Rafi' t, ia berkata, 'Abu Bakar t
berdiri di atas minbar, kemudian ia menangis, lalu berkata, 'Rasulullah r
berdiri di tahun pertama di atas minbar, kemudian menangis, lalu bersabda:

ِﺔﺎﻓِﻴ ﺍﻟﹾﻌﺍ ﻣِﻦﺮﻴﻦِ ﺧﻘِﻴ ﺍﻟﹾﻴﺪﻌﻂﹶ ﺑﻌ ﻳﺍ ﻟﹶﻢﺪﺔﹶ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺃﹶﺣﺎﻓِﻴﺍﻟﹾﻌ ﻭﻔﹾﻮﺍ ﺍﷲَ ﺍﻟﹾﻌﺄﹶﻟﹸﻮﺍﺳ
'Mintalah maaf dan afiyah kepada Allah I, sesungguhnya seseorang tidak
diberikan setelah yakin yang lebih baik daripada afiyat.' HR. at-Tirmdizi dan ia
berkata, 'Ini adalah hadits gharib dari jalur ini dari Abu Bakar t.67
Di antara pendirian: yang diriwayatkan dalam hadits Anas bin Malik t,
ia berkata, 'Tidak ada bagi kami arak selain fadhikh kamu yang kamu
namakan 'al-Fadhikh', sungguh aku sedang berdiri menuangi minuman arak
kepada Abu Thalhah t, fulan dan fulan. Tiba-tiba datang seseorang seraya
berkata, 'Apakah sudah sampai berita kepadamu? Mereka bertanya, 'Berita
apakah itu? Ia menjawab, 'Arak sudah diharamkan.' Mereka langsung berkata,
'Tumpahkan bejana ini, wahai Anas.' Ia berkata, 'Mereka tidak bertanya
tentang hal itu dan tidak kembali kepadanya setelah berita seorang laki-laki
itu.'68
Dan dalam hadits Abu Hurairah t, sesungguhnya Rasulullah r
bersabda dalam perang Khaibar, 'Sungguh aku akan memberikan bendera ini
kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah I dan Rasul-Nya r, Allah I
66

Al-I'tiqad wa al-Hidayah ila Sabili ar-Rasyad 'ala mazhab as salaf Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah, karya Imam Abu
Bakar al-Baihaqi, takhrij dan tahqiq Furaih bin Shalih al-Bahlal, cet. Ri`asah Idarah al-Buhuth al-Ilmiyah wa alIfta`, hal. 422-423.
67
HR. at-Tirmidzi (5/557) no. 3558 dan datang di sisi Ahmad dari jalur yang lain, semua perawi isnadnya adalah
tsiqah.
68
HR. al-Bukhari (5/189), ini adalah lafazhnya, dan Muslim (3/1570-1571) no. 1980.
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akan memberikan kemenangan lewat kedua tangannya.' Umar t berkata, 'Aku
tidak ingin mendapat jabatan kecuali pada hari itu.' Maka aku menampakkan
diri karena berharap dipanggil untuknya. Ia berkata, 'Maka Rasulullah sw
memanggil Ali bin Abu Thalib t, lalu beliau r memberikannya kepadanya dan
berkata, 'Berjalanlah dan jangan engkau menoleh sehingga Allah I memberi
kemenangan kepadamu. Ia berkata, 'Maka Ali t berjalan sedikit kemudian
berhenti dan tidak menoleh, lalu ia berteriak, 'Wahai Rasulullah, atas apakah
aku memerangi manusia? Beliau r bersabda:

ﻢﺍﻟﹶﻬﻮﺃﹶﻣ ﻭﻢﺎﺀَﻫ ﺩِﻣﻚﺍ ﻣِﻨﻮﻌﻨ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺪﺍ ﺫﻟِﻚﻠﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻓﹶﻌﻮﺳﺍ ﺭﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇِﻟﻪﻭﺪﻬﺸﻰ ﻳﺘ ﺣﻢﻗﹶﺎﺗِﻠﹾﻬ

ِﻠﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﻢﻬﺎﺑﺣِﺴﺎ ﻭﻘﱢﻬﺇِﻻﱠ ﺑِﺤ

"Perangi mereka sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak
disembah) selain Allah I dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah
I. Maka apabila mereka melakukan hal itu, berarti mereka menghalangi darimu
darah dan harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka
terhadap Allah I."69 Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazhnya dan asalnya
ada dalam al-Bukhari.
Dan dalam hadits keluarnya Nabi r di masa Hudaibiyah bersama
rombongan dari sahabatnya dalam hadits yang panjang, dan padanya:
'Sesungguhnya Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi t -saat itu dia masih musyrikmanakalah ia kembali kepada kaum Quraisy, ia berkata kepada mereka,
'Wahai kaumku, demi Allah, aku sudah pernah menjadi itusan kepada para
raja, aku menjadi utusan kepada kaisar (penguasa Romawi), Kisra (penguasa
Persia, Iran), dan an-Najasyi (penguasa Ethiopia), demi Allah I aku belum
pernah

melihat

seorang

raja

yang

diagungkan

oleh

para

sahabatnya

sebagaimana para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad r. Demi
Allah, tidak pernah ia meludah kecuali jatuh di telapak tangan seorang lakilaki dari mereka, lalu ia menggosokan ke wajah dan kuliatnya. Apabila dia r
menyuruh mereka, mereka segera melaksanakan perintahnya. Apabila dia
berwudhu, mereka hampir berkelahi karena memperebutkan bekas wudhunya
r. Apabila ia berbicara, mereka merendahkan suara mereka di sisinya r, dan
mereka

69

tidak

pernah

memandangnya

secara

langsung

HR. al-Bukhari (4/207) dan Muslim (4/1871-1872) no. 2405 dan ini adalah lafazhnya.
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karena

r…'

mengagungkannya

al-Hadits.

Diriwayatkan

oleh

al-Bukhari

dalam

Shahihnya.70
Ini adalah sebagian gambaran agung yang menunjukkan kebesaran
cinta para sahabat radhiyallahu 'anhum kepada Nabi r dan kesungguhan
mereka menuruti perintahnya, serta berserah diri baginya.
Dan di belakang pendirian yang telah disebutkan –yang tidak kami
sebutkan karena ingin meringkas- ada sikap-sikap agung yang telah dicatat
oleh kitab-kitab sunnah dan lestarikan dalam buku-buku sejarah. Mereka
adalah para salafus shalih yang harus mengikuti mereka dalam pengenalan
mereka terhadap haq Nabi r dan pengamalan terhadap sunnahnya.

Pasal
Menyebutkan sebagian golongan yang menyalahi syahadah bahwa
Muhammad r adalah utusan Allah I.
Wahai para saudaraku di jalan Allah, kami telah menjelaskan kebenaran
syahadah bahwa Muhammad r adalah utusan Allah I, yang barangsiapa yang
mengamalkannya dan menekuninya secara lahir dan batin, maka dia adalah
orang yang benar dalam syahadahnya, dan barangsiapa yang menyalahinya,
sesungguhnya ia berada dalam bahaya besar.
Dan yang menyalahi syahadah ini terdiri dari beberapa bagian:
Satu

bagian:

tidak

beriman

dengan

risalah

Muhammad r dan

mengingkarinya secara umum dan terperinci, karena mendustakan atau
ingkar, seperti kondisi orang-orang musyrik.
Bagian

lain:

beriman

dengan

risalah

Muhammad,

akan

tetapi

mengingkari secara umum, dan ia berkata 'sesungguhnya ia hanya untuk
bangsa arab', seperti kondisi sebagian ahli kitab.
Dan dikatakan kepada mereka dan mereka: Allah I berfirman kepada
rasul-Nya:

ﺍﺬِﻳﺮﻧﺍ ﻭﺸِﲑﺎﺱِ ﺑ ﺇِﻻﱠ ﻛﹶﺂﻓﱠﺔﹰ ﻟِﻠﻨﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺂﺃﹶﺭﻣﻭ
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Shahih al-Bukhari (3/178-184).
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Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, (QS.
Saba`:28)
Dan firman Allah I:

ﺎﻤِﻴﻌ ﺟﻜﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺇِﻟﹶﻴﺳﻲ ﺭ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺃﹶﻳﻗﹸﻞﹾ ﻳ
Katakanlah:"Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu
semua, (QS. al-A'raaf:158)
Dan firman-Nya I:

ﻭﻥﹶﺤﺪ
 ﺠﺎﺕِ ﺍﷲِ ﻳ ﺑِﺌﹶﺎﻳ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﲔﻟﹶﻜِﻦ ﻭﻚﻮﻧﻜﹶﺬﱢﺑ ﻻﹶ ﻳﻢﻬﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﺈِﻧ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﻚﻧﺰﺤ ﻟﹶﻴﻪ ﺇِﻧﻠﹶﻢﻌ ﻧﻗﹶﺪ
Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu
menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka
sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu
mengingkari ayat ayat Allah. (QS. al-An'aam: 33)
Dalam penjelasan singkat ini, kami tidak bertujuan membantah mereka
dan golongan lainnya secara menyeluruh. Sesungguhnya para ulama Islam
telah berbuat baik dalam hal itu dan mengarang kitab-kitab besar, maka
barangsiapa yang ingin menambah, silahkan muraja'ah kitab-kitab besar.
Bagian yang lain: bersaksi bahwa Muhammad r adalah utusan Allah I
dan mengaku sebagai muslim, akan tetapi mereka menyalahi hakikat
syahadah ini dengan berbagai macam tingkatan kesalahan, sebagiannya lebih
besar dari yang lain.
Satu bagi dari mereka: berlebihan dalam ghuluw (penghormatan)
padanya r dan menjadikannya sebagai nur yang azali, yang berpindah-pindah
pada para nabi, sehingga datang Nabi Muhammad r. Dan di antara mereka
adalah yang mengira bahwa beliau r adalah penampakan yang Allah I tajalli
padanya. Kita berlindung kepada Allah I.
Pertama: ucapan golongan yang ekstrem dan bathiniyah, juga kaum sufi
yang ekstrem.
Kedua: ucapan golongan wihdatul wujud.
Ucapan-ucapan ini adalah kufur yang tidak muncul dari hati seorang
mukmin. Sesungguhnya dihiasi ucapan padanya dan memakai baju Islam,
untuk menipu kalangan awam. Dan jika bukan karena itu, maka ia
menyerupai ucapan bangsa-bangsa yang kafir di masa lalu, seperti keyakinan
nashrani terhadap al-Masih dan sesungguhnya ia adalah ilah dalam rupa
manusia.
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Dan Rasulullah r adalah seorang manusia dan seorang hamba dari
hamba-hamba Allah I. Allah I memilih dan memuliakannya sebagai penutup
para nabi dan rasul, pemimpin semua keturunan nabi Adam u. Dan sifat
kemanusiaannya menolak segala sangkaan yang batil, yang telah disebutkan
sebelumnya.
Firman Allah I:

ﺎـﺎﻟِﺤـﻼﹰ ﺻﻤـﻞﹾ ﻋﻤﻌﻪِ ﻓﹶﻠﹾﻴﺑﻮﺍ ﻟِﻘﹶﺂﺀَ ﺭﺟﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ﻓﹶﻤﺍﺣِﺪ ﻭ ﺇِﻟﹶﻪﻜﹸﻢﺂ ﺇِﻻﹶﻫﻤ ﺃﹶﻧﻰ ﺇِﻟﹶﻰﻮﺣ ﻳﺜﹾﻠﹶﻜﹸﻢ ﻣﺮﺸﺎ ﺑﺂ ﺃﹶﻧﻤﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻧ
ﺍﺪﻪِ ﺃﹶﺣﺑﺓِ ﺭﺎﺩ ﺑِﻌِﺒﺸﺮِﻙ
 ﻻﹶﻳﻭ

Katakanlah:"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang
diwahyukan kepadaku:"Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang
Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah
ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan
seorangpun dalam beribadat kepada Rabb-nya". (QS. al-Kahf :110)
Dan Nabi r bersabda:

ﻥﹶﻮﺴﻨﺎ ﺗﻰ ﻛﹶﻤﺴ ﺃﹶﻧ ﻣِﺜﹾﻠﹸﻜﹸﻢﺮﺸﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﻧﻤﺇِﻧ
"Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu, aku bisa lupa seperti kamu
lupa."71
Dan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan secara pasti atas sifat kemanusiaan
Muhammad, dan sesungguhnya memberi keistimewaan kepadanya r dengan
risalah dan kenabian. Adapun ghuluw (berlebihan dalam menyanjungnya) dan
mengangkatnya melebihi kedudukannya r maka hal ini menyalahi hakikat
risalahnya dan menyalahi bahwa syahadah bahwa Muhammad r adalah
utusan Allah I.
Dan bagian yang lain: ghuluw pula padanya r, yaitu memalingkan
baginya r berbagai macam jenis ibadah, seperti: berdoa, khusyu', shalat ke
kuburnya, dan semisal hal itu yang murni merupakan hak Allah I.
Dan Nabi r telah memberi peringatan kepada umatnya dari hal itu dan
mempertegas padanya, memulai padanya dan mengulangi. Bahkan al-Qur`an
telah menjelaskan sebelumnya. Sesungguhnya Allah I menentukan doa,
khudhu' (tunduk), shalat, dan yang semisalnya dari jenis ibadah dengan-Nya
I. Firman Allah I:

71

HR. al-Bukhari (1/104-105) dan Muslim (1/402) no. (572) (92).
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ﺍﺧِﺮِﻳﻦ ﺩﻢﻨﻬﻠﹸﻮﻥﹶ ﺟﺧﺪﻴﺗِﻲ ﺳﺎﺩ ﻋِﺒﻦﻭﻥﹶ ﻋﻜﹾﺒِﺮﺘﺴ ﻳ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻟﹶﻜﹸﻢﺠِﺐﺘﻮﻧِﻲ ﺃﹶﺳﻋ ﺍﺩﻜﹸﻢﺑﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻭ
Dan Rabbmu berfirman:"Berdo'alah kepada-Ku,niscaya akan Ku-perkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS.
Ghafir :60)
Dan firman Allah I dalam menggambarkan ibadah paling utama:

ﺎﺷِﻌِﲔﺎﺧﻮﺍ ﻟﹶﻨﻛﹶﺎﻧﺎ ﻭﻏﹶﺒﺎ ﺭﻨﻮﻧﻋﺪﻳﺍﺕِ ﻭﺮﻴﻮﻥﹶ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺨﺎﺭِﻋﺴﻮﺍ ﻳ ﻛﹶﺎﻧﻢﻬﺇِﻧ
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo'a kepada
Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu'
kepada Kami. (QS. al-Anbiyaa`:90)
Dan firman Allah I:

ﺮﺤﺍﻧ ﻭﻚﺑﻞﱢ ﻟِﺮﻓﹶﺼ
Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-Kautsar:2)
Dan Dia I juga berfirman menyuruh nabi-Nya:

ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﻟﹾﻌﺏﺎﺗِﻲ ﷲِ ﺭﻤﻣ ﻭﺎﻱﻴﺤﻣﻜِﻲ ﻭﺴﻧﻼﹶﺗِﻲ ﻭﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻥﱠ ﺻ
Katakanlah:"Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupki dan matiku hanyalah
untuk Allah, Rabb semesta alam, (QS. al-An'aam162)
Dan Nabi r bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Umar bin Khaththab t :

.ﻟﹸﻪﻮﺳﺭ ﺍﷲِ ﻭﺪﺒﺎ ﻋﺎ ﺃﹶﻧﻤ ﺇِﻧ،ﻢﻳﺮ ﻣﻦﻯ ﺍﺑﺎﺭﺼﺕِ ﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﻃﹾﺮﻧِﻲ ﻛﹶﻤﻭﻄﹾﺮﻻﹶﺗ
"Janganlah kamu menyanjungku (yang berlebihan) sebagaimana sebagaimana
kaum nashrani menyanjung (Isa u) putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah
hamba-Nya, maka katakanlah: hamba Allah I dan rasul-Nya." Muttafaqun
'alaih.72
Dan dalam ash-Shahihain, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata,
'Tatkala diturunkan (wahyu) kepada Rasulullah r, beliau r melemparkan
pakaiannya ke wajahnya. Apabila nafasnya tertahan, beliau r membukanya.
Di saat seperti itu, beliau bersabda:

ﺎﺟِﺪﺴ ﻣﺎﺋِﻬِﻢﺒِﻴ ﺃﹶﻧﺭﻮﺍ ﻗﹸﺒﺬﹸﻭﺨ ﺍِﺗ،ﻯﺎﺭﺼﺍﻟﻨﺩِ ﻭﻮﻬﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻴﺔﹸ ﺍﷲِ ﻋﻨﻟﹶﻌ
"Allah I mengutuk kaum yahudi dan nashrani, mereka menjadikan kubur para
nabi sebagai masjid."
Beliau r memperingatkan apa yang telah mereka perbuat.'73
Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, 'Kalau bukan karena itu niscaya kuburnya
diangkat, namun dikhawatirkan kuburnya dijadikan masjid."74
72
73

HR. al-Bukhari 4/142.
HR. al-Bukhari 1/112, 4/144, dan 5/140 dan Muslim 1/376 no. 529.
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Larangannya r, tegasnya beliau r dalam menjadikan kubur sebagai
masjid dengan melaksanakan shalat kepada Allah I di dalamnya, dan beliau
r mengabarkan bahwa yang melakukan hal itu mendapat kutukan, padahal
tidak menyembah dan tidak berdoa kepadanya. Sesungguhnya hal itu
merupakan sarana untuk menyembah dan syirik dengannya. Maka bagaimana
dengan orang yang menyembahnya dan bertawajjuh kepadanya, bernazar
baginya,

tawaf

dengannya,

menyembelih

untuknya,

berdoa

kepada

penghuninya, dan meminta manfaat dan mudharat dari mereka.
Al-Qurthubi

rahimahullah

berkata,

'Karena

alasan

inilah

kaum

muslimin bersungguh-sungguh dalam menutup celah pada kubur Nabi r.
Maka mereka meninggikan dinding tanahnya, menutup semua tempat masuk
kepadanya, dan mereka menjadikannya lobang untuk kuburnya r. Kemudian
mereka takut bahwa kuburnya dijadikan kiblat –karena ia menghadap orangorang yang shalat- maka tergambarlah shalat kepadanya dengan gambar
ibadah. Maka mereka membangun dua dinding dari dua sudut kubur arah
utara

dan

memalingkannya,

sehingga

bertemu

di

sudut

utara,

dan

memalingkan keduanya sehingga bertemu di sudut segi tiga dari sudut utama,
sehingga tidak ada seseorang yang bisa menghadap kuburnya.75
Dengan ini jelaslah bahwa Allah I telah menjaga kuburnya r karena
mengabulkan doanya r:

ﺪﺒﻌﺎ ﻳﺛﹶﻨﺮِﻱ ﻭﻞﹾ ﻗﹶﺒﻌﺠﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻﹶﺗ
"Ya

Allah,

janganlah

engkau

jadikan

kuburku

sebagai

berhala

yang

disembah."76
Dan sesungguhnya orang yang menghadap kepadanya, sesungguhnya pada
hakikatnya bertujuan bagi sesuatu yang ada dalam hatinya bahwa ia adalah
kubur Nabi r. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin menghadap
kuburnya dan tidak mungkin pula sampai kepadanya.
Bahkan, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah, 'Sesungguhnya sampai kepada kubur Nabi r tidak mungkin
dan tidak diperintahkan.'77 Dan hal itu setelah dikelilingi tiga dinding.
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HR. Muslim 1/376, no. 529
Al-Mufhim lima asykala min talkhish kitab Muslim, karya Imam al-Qurthubi, cet. Dar Ibnu Katsir (2/128)
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Muwaththa` Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi, dari 'Atha' bin Yasar secara mursal 414.
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Dan satu bagian: ghuluw padanya r dan mengira bahwa beliau r
mengetahui yang gaib, mengetahui kondisi mereka dan apa yang ada atas
mereka. Bahkan sebagian mereka mengira bahwa beliau r menyaksikannya
dan berkumpul dengan di saat jaga, bukan di saat tidur.
Ini termasuk mendustakan kitabullah dan kufur kepada Allah I.
Firman Allah I:

ﺜﹸﻮﻥﹶﻌﺒﺎﻥﹶ ﻳﻭﻥﹶ ﺃﹶﻳﺮﺸﻌ
 ﺎﻳﻣ ﺇِﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺐﻴﺽِ ﺍﻟﹾﻐﺍﹾﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴ ﻣﻠﹶﻢﻌﻗﹸﻞ ﻻﱠﻳ
Katakanlah:"Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui
perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka
akan dibangkitkan. (QS. an-Naml:65)
Dan firman-Nya I:

ِﺽﺍﹾﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﺐﷲِ ﻏﹶﻴﻭ
Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi. (QS. Huud:123)
Dan firman-Nya r:

ِﺎﻝﻌﺘ ﺍﻟﹾﻤﺓِ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒِﲑﺎﺩﻬﺍﻟﺸﺐِ ﻭﻴ ﺍﻟﹾﻐﺎﻟِﻢﻋ
Yang mengetehui semua yang ghaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi
Maha Tinggi. (QS. ar-Ra'd:9)
Dan Allah I menyuruh nabi-Nya r:

ﺐﻴ ﺍﻟﹾﻐﻠﹶﻢﻵﺃﹶﻋ ﺍﷲِ ﻭﺁﺋِﻦﺰ ﻋِﻨﺪِﻯ ﺧﻗﹸﻞ ﻵﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻜﹸﻢ
Katakanlah:"Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah
ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib (QS. al-An'am:50)
Dan firman Allah I menyuruh nabi-Nya r:

ﻨِﻲﺴﺎﻣﻣﺮِ ﻭﻴ ﺍﻟﹾﺨ ﻣِﻦﺕﻜﹾﺜﹶﺮﺘ ﻻﺳﺐﻴ ﺍﻟﹾﻐﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋ ﻛﹸﻨﺖﻟﹶﻮﺂﺀَ ﺍﷲُ ﻭﺎﺷﺍ ﺇِﻻﱠ ﻣﺮﻻﹶ ﺿﺎ ﻭﻔﹾﻌﻔﹾﺴِﻲ ﻧ ﻟِﻨﻠِﻚﻗﹸﻞ ﻵﱠﺃﹶﻣ
ﻮﻥﹶﻣِﻨﺆﻡٍ ﻳ ﻟِﻘﹶﻮﺸِﲑﺑ ﻭﺬِﻳﺮﺎ ﺇِﻻﱠ ﻧﻮﺀُ ﺇِﻥﹾ ﺃﹶﻧﺍﻟﺴ
Katakanlah:"Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak
(pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya
aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyakbanyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain
hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang
yang beriman". (QS. al-A'raaf:188)
Adapun dalil-dalil tentang wafatnya Nabi r maka sangat banyak:
77

Kitab ar-radd 'ala al-Akhna`I wa istihbab ziarah khairil bariyah, az-ziyarah asy-syar'iyah, karya Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah. Cetakan dan publikasi Idarah al-buhuts al-'ilmiyah wa al-ifta` hal. 130.

60

Di antaranya: firman Allah I:

ﻮﻥﹶﺘﻴﻢ ﻣﻬﺇِﻧ ﻭﺖﻴ ﻣﻚﺇِﻧ
Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).
(QS. az-Zumar:30)
Dan firman-Nya I:

ﻭﻥﹶﺎﻟِﺪ ﺍﻟﹾﺨﻢ ﻓﹶﻬﺖ ﺃﹶﻓﹶﺈِﻥ ﻣﻠﹾﺪ ﺍﻟﹾﺨﻠِﻚﻦ ﻗﹶﺒﺮٍ ﻣﺸﺎ ﻟِﺒﻠﹾﻨﻌﺎﺟﻣﻭ
Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu
(Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? (QS. alAnbiya`:34)
Dan di antaranya firman Allah I:

ِﺕﻮﻔﹾﺲٍ ﺫﹶﺁﺋِﻘﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﻛﹸﻞﱡ ﻧ
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (QS. Ali Imran : 185)
Dan dalam hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha, dalam cerita wafatnya r,
dan di akhirnya beliau r bersabda:
'Dalam rafiq (teman) yang tinggi.'78 Kemudian ruhnya r pergi.
Dan sebagian manusia: kurang dalam hak Nabi r dan sunnahnya r
yang shahih. Mereka mengingkari sebagian hadits Nabi r, terkadang dengan
alasan bahwa akal tidak menerimanya. Maka tatkala terjadi kontradiksi
pemahaman akal mereka bersama yang shahih sanadnya dari sunnah Nabi
yang terpilih r, mereka melemparkan sunnah di belakang pungguh mereka,
karena mereka mendahulukan akal di atas naql (nash, al-Qur`an dan hadits).
Dan mereka tidak mengetahui bahwa akal yang benar tidak mungkin ada
kontradiksi dengan naql yang shahih. Dan apabila ada dugaan kontradiksi,
maka sesungguhnya yang dituduh dalam hal itu adalah akal orang yang
menduga terjadi kontradiksi. Dan jika tidak demikian, maka nash yang shahih
didahulukan di atas segala kondisi.
Bagian ini adalah golongan manusia yang sesat lagi batil, menyalahi
tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah r.
Dan telah lewat penjelasan dalil-dalil dalam hal itu. Dan dikutip
perkataan imam Syafii rahimahullah: para ulama konsensus (ijma') bahwa
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orang yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah r, dia tidak boleh
meninggalkannya karena ucapan seseorang.
Terkadang sunnah ditolak karena dorongan hawa nafsu dan dikuasai
nafsu syahwat, dan hal ini sudah banyak di masa-masa terakhir sehingga
jadilah yang berbicara dalam perkara-perkara syara' dengan menghalalkan
atau mengharamkan justru orang yang bukan ahlinya, ini adalah tindakan
kriminal terbesar.
Firman Allah I:

ﺌﹸﻮﻻﹰﺴ ﻣﻪﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻻﹶﺋِﻚ ﻛﹸﻞﱡ ﺃﹸﻭﺍﺩﺍﻟﹾﻔﹸﺆ ﻭﺮﺼﺍﻟﹾﺒ ﻭﻊﻤ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺴ ﺑِﻪِ ﻋِﻠﹾﻢ ﻟﹶﻚﺲﺎﻟﹶﻴ ﻣﻘﹾﻒﻻﹶﺗﻭ
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggunganjawabnya. (QS. al-Isra`:36)
Dan firman-Nya I:

ﻝﹾﺰﻨ ﻳﺎﻟﹶﻢﺮِﻛﹸﻮﺍ ﺑِﺎﷲِ ﻣﺸﺃﹶﻥ ﺗ ﻭﻖﺮِ ﺍﻟﹾﺤﻴ ﺑِﻐﻰﻐﺍﻟﹾﺒ ﻭﺍﹾﻹِﹾﺛﻢ ﻭﻄﹶﻦﺎﺑﻣﺎ ﻭﻬ ﻣِﻨﺮﺎﻇﹶﻬ ﻣﺍﺣِﺶ ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﻲﺑ ﺭﻡﺮﺎ ﺣﻤﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻧ
ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌﺎﻻﹶﺗﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻣﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻋﺃﹶﻥﹾ ﺗﺎ ﻭﻠﹾﻄﹶﺎﻧﺑِﻪِ ﺳ
Katakanlah:"Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang
nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak
manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah
dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu
ketahui"". (QS. al-A'raaf:33)
Inilah, sesungguhnya sebagian manusia adalah yang menyalahi hakikat
syahadah bahwa Muhammad r adalah utusan Allah I dengan sesuatu yang
belum menyebabkan kufur, dan sungguh ia sangat berbahaya yang harus
berhati-hati darinya.
Di antara hal itu: bersumpah dengan nama Nabi r, dan ini termasuk
syirik kecil yang sarana menuju syirik besar. Nabi r bersabda:

ﻙﺮ ﺃﹶﺷ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﺮِ ﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﻴ ﺑِﻐﻠﹶﻒ ﺣﻦﻣ
"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah I berarti ia telah kufur atau
syirik.'79
Dan dalam hadits lain:
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ﺍ ﺑِﺂﺑﺎﹶﺋِﻜﹸﻢﺤﻠِﻔﹸﻮ
 ﻻﹶ ﺗ
'Janganlah kamu bersumpah dengan bapak-bapakmu.'80
Dan golongan manusia yang lain: menyalahi hakikat syahadah bahwa
Muhammad r adalah utusan Allah I dengan melakukan bid'ah dalam agama.
Dan setiap bid'ah yang dibuat-buat maka ia menyalahi hakikatnya bahwa
Allah I tidak disembah kecuali dengan sesuatu yang sudah disyari'atkan.
Maka apabila hamba mendekatkan diri kepada Allah I dengan bid'ah berarti
ia telah menyalahi tuntutan syahadah.
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ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
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