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Editorial

Kehidupan umat manusia timbul dan 
tenggelam dalam samudera sejarah. 
Ke-terpurukan dan kebangkitan datang 
silih berganti. Keterpurukan ruhani yang 
terjatuh dalam kesyirikan, kebid`ahan, 
kekufuran dan kema`siatan serta 
kebangkitan ruhani yang berdiri pada 
ketauhidan, ber-ittiba` kepada Rosul-
Nya, keimanan dan keta`atan.

Gelombang para Nabi dan Rosul 
diutus untuk merintis sebuah 
gerakan kebangkitan, mendakwahkan 
kaumnya untuk bangkit meninggalkan 
keterpurukan total, yaitu kesyirikan. 
Berimanlah yang beriman dan kafirlah 
yang kafir. Kemudian gelombang 
gerakan kebangkitan yang dipimpin 
para rosul dan nabi pun berlangsung 
terus. Sampai saat-saat para nabi dan 
rosul itu wafat meninggalkan kaumnya, 
terpecahlah kaumnya. Satu golongan 
konsisten mengikuti jejak para Nabi dan 
Rosul, yaitu jejak kemurnian. 

TAHUN BARU & 
KEBANGKITAN 

ISLAM

Sedangkan 70 golongan lagi terpuruk 
di keterpurukan nisbi (tidak sampai 
keluar dari Islam) dan sisanya terpuruk 
di keterpurukan total (keluar dari Islam). 
Setelah itu secara bertahap umat 
manusia pun mulai tenggelam ke dalam 
keterpurukan total dan kemurnian pun 
pudar…

Sengsaralah umat manusia, sampai 
tiba waktunya fajar baru menyingsing… 
Fajar yang takkan hilang cahayanya 
secara total walaupun di beberapa 
tempat memudar untuk beberapa lama… 
untuk kemudian bersinar lagi… Itulah 
fajar Muhammadi.ir…

Kebangkitan yang dahsyat pun 
terjadi! Berjuta manusia terselamatkan 
dari cengkraman iblis, cengkraman 
keterpurukan. Terselamatkan dari neraka 
Jahannam.

Tetapi semua itu tidaklah terjadi 
tanpa pengorbanan besar-besaran. 
Harta dan darah, keringat dan kucuran 
air mata serta pengorbanan lainnya 
yang telah diberikan oleh para pahlawan 
Islam. Semua itu dimulai oleh seorang 
pribadi dengan merintis jalan dakwah 
pada mulanya… Berjuang fii sabilillah… 
membangun kebangkitan total.

Ya tahun 1438 H harus kita jadikan 
fajar baru untuk sebuah kebangkitan 
Islami yang benar. Kebangkitan ruhani 
total yang menyelamatkan semua umat 
dari pedihnya api jahannam. Mengenyam 
kemuliaan dan kebahagiaan di surga 
abadi, selama-lamanya.. Bukan sekedar 
dunia, bukan sekedar jaya di alam fana. 

Mari bersama HASMI meniti jalan 
kebangkitan sejati..!!   l

Tahun 1438 H telah menerbitkan sinarnya, 
2017 M pun menggelembungkan asap 
tebal yang menutup sinar 1438 H.
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Manhaj   Kemurnian

PERPECAHAN 
SUATU 

KENISCAYAAN

Alloh l telah mengutus Rosululloh n kepada 
kita sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. 
Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah beliau 
jelaskan dan tunjukkan kepada kita dan tidak 
ada satu keburukanpun kecuali telah beliau 
peringatkan kepada kita.

Di antara keburukan yang beliau peringatkan 
kepada kita adalah buruknya perpecahan yang 
dapat mengganggu keutuhan dan persatuan  
ummat. Bahkan perpecahan tersebut akan 
menghantarkan ke dalam api neraka jahannam. 
Beliau juga menjelaskan satu kelompok yang 
masih memegang kemurnian Islam sehingga 
selamat dari bencana perpecahan tersebut. 

HANYA SATU 
YANG DI ATAS KEMURNIAN
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Rosululloh n bersabda: “Sesung-
guhnya Bani Israil telah berpecah-belah 
menjadi 72 kelompok keagamaan, dan 
umatku akan berpecah-belah menjadi 
73 kelompok keagamaan. Seluruhnya 
berada di api neraka, kecuali satu 
kelompok. Mereka (para sahabat) 
bertanya: ‘Siapakah satu kelompok 
itu wahai Rosululloh?’, maka beliau 
menjawab: ‘Mereka yang mengikuti 
jejakku dan jejak para sahabatku.” (HR. 
Tirmidzi, Hakim dan al Lalika’i)

Realita perpecahan ini benar-benar 
telah terjadi, sedang terjadi dan akan 
terjadi hingga hari kiamat nanti, ini 
adalah suatu berita kenabian yang 
tidak dapat didustakan. Walaupun 
perpecahan telah menjadi  suatu 
keniscayaan, tetapi bukan berarti kita 
di perbolehkan untuk berpecah. Sejak 
dini Alloh    telah memperingatkan 
kita untuk tidak terjatuh pada 
perpecahan tersebut. Sebagaimana 
firman Alloh l: “Dan berpeganglah 
kalian semuanya kepada tali (agama) 
Alloh, dan janganlah kalian bercerai 
berai...” (QS. Ali Imron: 103)

NAMA AHLUSSUNNAH 
WAL JAMA’AH

Timbulnya nama Ahlussunnah 
wal Jama’ah di saat sebagian ummat 
beliau banyak mencemari dan 
mengotori kemurnian Islam, dengan 
membuat syariat-syariat baru yang 
tidak pernah diizinkan oleh Alloh l. 
Nama ini untuk membedakan antara 
kemurnian dan penyimpangan. 

Ahlussunnah wal Jama’ah adalah 
Islam itu sendiri, Islam yang murni, 
yang dibawa Rosululloh n. Bukan 
madzhab baru!

Nama ini sudah ada sejak zaman 
salafussholeh  yaitu pada saat 
banyaknya penyimpangan dari ajaran 
Islam yang murni. Kemudian nama 
tersebut digunakan secara resmi 
oleh mereka. Sebagaimana tafsir (QS. 
Ali Imron : 106 ) :

“Pada hari yang di waktu itu ada 
muka yang putih berseri, dan ada pula 
muka yang hitam muram. Adapun 
orang-orang yang hitam muram 
mukanya (kepada mereka dikatakan): 
“Kenapa kalian kafir sesudah kalian 
beriman? Karena itu rasakanlah azab 
disebabkan kekafiran kalian itu”.

Ibnu Abbas a menafsirkan ayat 
tersebut “Ketika memutih wajah-
wajah Ahlussunnah, dan menghitam 
wajah-wajah ahlul bid’ah.

Nama Ahlussunnah wal Jama’ah 
adalah nama yang kita gunakan 
ketika berhadapan dengan golongan-
golongan sesat yang  belum keluar 
dari Islam dan bukan dipakai untuk 
menghadapi orang kafir, adapun 
ketika berhadapan dengan orang kafir 
kita tetap menggunakan nama Islam. 
Nama ini tidak dipakai pada zaman 
Rosululloh  n, Abu Bakar a, dan 
‘Umar a bukan karena nama ini tidak 
boleh digunakan, tetapi karena di masa 
mereka tidak didapatkan golongan-
golongan pembelot. Yang terjadi 
di masa mereka adalah banyaknya 
kemurtadan atau keluar dari Islam di 
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Manhaj   Kemurnian
beberapa wilayah dari Jazirah Arab, sehingga mereka tidak 
dinamakan “muslim” lagi.

Melestarikan nama manhaj ini merupakan bagian 
dari pengawalan terhadap kemurnian, sebab nama 
Ahlussunnah wal Jama’ah bagian dari kemurnian 
itu sendiri bahkan nama tersebut sebagai lambang 
kemurnian Islam.

BAGAIMANA SELAIN MEREKA?
Kelompok-kelompok sesat yang ada dalam hadits 

di atas diancam masuk neraka. Kelompok sesat yang 
kesesatannya belum sampai pada kekufuran, mereka 
tidak kekal di neraka, sedangkan kelompok sesat yang 
kesesatannya sampai pada kekufuran, para ulama salaf 
tidak menganggap mereka bagian dari 72 golongan 
yang disebutkan pada hadits tersebut, sebab dalam 
hadits tersebut terdapat ucapan ‘Ummatku’ sehingga 
yang dimaksud adalah ummat Ijabah yaitu ummat yang 
menerima seruan dakwah Rosululloh n akan tetapi pada 
prinsip tertentu mereka menyimpang. 

Ancaman ini adalah secara umum bahwa 72 golongan 
itu harus memasuki neraka terlebih dahulu sebelum 
memasuki surga (selama mereka belum kufur). Tetapi hal 
ini tidak menyangkal adanya orang-orang dari golongan-
golongan tersebut yang terampuni, tanpa harus 
memasuki neraka terlebih dahulu, yang demikian itu 
karena kapasitas kesesatan dan sebab-sebab kesesatan 
mereka bermacam-macam dan berbeda-beda.

Ahlussunnah wal jama’ah bukanlah organisasi, bukan 
Muhammadiyah, bukan NU, dan bukan yang lainnya. 
Akan tetapi siapa saja, dari golongan mana saja, yang 
berjalan di atas jalan Nabi n dan para sahabatnya, maka 
dia adalah Ahlussunnah wal Jama’ah. 

Para pembaca yang budiman, hidup di dunia ini hanya 
satu kali dan dengan waktu yang singkat sekali. Kesalahan 
memilih jalan dalam hidup ini dapat menyebabkan akibat 
yang fatal sekali. Oleh karena itu hendaknya kita harus 
bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam memilih 
jalan hidup yang akan kita tempuh. l

          Dan 
berpeganglah 
kalian 
semuanya 
kepada tali 
(agama) Alloh, 
dan janganlah 
kalian bercerai 
berai...
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Panji   Dakwah

DAKWAH 
TITIAN KEBANGKITAN

D
akwah adalah perkara besar yang agung dan utama, tak sebanding 
dengan segala perkara lain yang ada di dunia.  Alloh l mengutus ribuan 
nabi dan rosul hanya untuk perkara ini saja. Berdakwah di tengah-

tengah umatnya, membacakan ayat-ayat-Nya, membangkitkan jiwa-jiwa, 
memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan 
menuju cahaya, dan menjelaskan kebenaran kepada mereka. 

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rosul diantara 
mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka 
dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya 
mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”  
(QS. al-Jumu’ah [62] : 2)

HASMI e-Magazine   7 
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Panji   Dakwah

Ketika kesyirikan menyebar 
di tengah umat manusia, batu 
disembah, kuburan dikeramatkan, 
Alloh l mengutus Nabi Nuh q, 
untuk berdakwah. Ketika penjajahan 
dan kekejaman merajalela, ketika 
semua bayi laki-laki dibunuh, Allohl 
mengutus Musa q. Bukan untuk 
membuat tentara tandingan, me-
lainkan untuk berdakwah. Ketika 
penyimpangan seksual merajalela dan 
kemaksiatan sudah terjadi dimana-
mana,  Alloh l pun mengutus Nabi 
Luth q untuk berdakwah. Ketika 
seluruh kemaksiatan, kedzoliman, dan 
seluruh bentuk penentangan terhadap 
hukum-hukum Allohl terjadi pada 
kaum kafir Quraisy, Alloh l mengutus 
Rosululloh n untuk berdakwah.

Setiap kali kerusakan melanda 
umat manusia di zaman dulu, semisal 
kerusakan moral, susila, kebudayaan, 
tatanan masyarakat, sistim politik, 
ekonomi dan kerusakan lainnya, 
Alloh l mengutus gelombang para 
nabi dan rasul. Semua mengemban 
amanat perbaikan dan kebangkitan, 
tujuan asasinya adalah penyelamatan 
massal dari kesempitan dan bencana 
besar di dunia dan akhirat, dengan 
amal dakwah.

Dan kini, saat banyak sekali 
terjadi kesyirikan dan pergeseran 
keyakinan. Tontonan sihir makin 
semarak di televisi, dinikmati 
dari anak-anak sampai orang 
dewasanya, menyebarkan racun 
mematikan. Aurat wanita dipajang 
dan diumbar. Para penantang 

Alloh l bermunculan di kampus-
kampus, faham liberal, atheis, sekuler 
dikembangbiakkan. Kelompok sesat 
bermunculan merekrut kaum awam. 
Pergaulan  muda-mudi telah melewati 
batas kesopanan. Korupsi, narkoba 
dan miras hampir menjadi budaya. 

Semua adalah pembangkangan 
nyata terhadap perintah dan larangan 
Allohl, mengundang murka dan azab-
Nya. Bahkan azab-azab itu pun telah 
berdatangan. Banjir, gempa, angin 
topan, tanah longsor, kebakaran, letusan 
gunung berapi, pesawat jatuh, kapal 
tenggelam semua terjadi silih berganti. 

“Telah muncul kerusakan di darat dan 
di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Alloh 
menimpakan  mereka sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar 
–Rum [30] : 41)

Adakah jawaban untuk semua 
keterpurukan dan bencana ini? 
Dakwah lah solusinya! Semua bencana 
dan keterpurukan itu akan terus 
berlangsung sampai kita semua 
terbinasakan. Bila kita tidak bangkit! 
Kita semua harus bangkit bersama-
sama! Kita harus mewujudkan 
kebangkitan total! Bukan kebangkitan 
yang berorientasi kepada keduniaan 
semata. Kebangkitan sejati adalah 
kebangkitan ruhani yang kuat dan 
menyeluruh, yaitu terwujudnya di 
masyarakat kita ini dominasi penitian 
Sirotul-mustaqim, penitian jejak-jejak 
Rosululloh n dan para sahabatnya. 

“Dan apakah orang yang sudah 
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mati kemudian dia Kami hidupkan 
dan Kami berikan kepadanya cahaya 
yang terang, yang dengan cahaya itu 
dia dapat berjalan di tengah-tengah 
masyarakat manusia, serupa dengan 
orang yang keadaannya berada dalam 
gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat 
keluar daripadanya? Demikianlah Kami 
jadikan orang yang kafir itu memandang 
baik apa yang telah mereka kerjakan.” 
(QS. Al-An’am: 122)

Jalan utama untuk melenyapkan 
keterpurukan ruhani adalah 
pencerahan jiwa-jiwa dengan 
dakwah yang benar. Jiwa-jiwa yang 
tercerahkan dengan dakwah yang 
benar akan bangkit dan bergerak 
meninggalkan semua elemen-
elemen keterpurukan tadi serta akan 
menggantikannya dengan penitian 
Sirotulmustaqim secara kaffah di 
seluruh lapangan kehidupan. Tujuan 
utama melenyapkan keterpurukan 
ruhani adalah meraih kebahagiaan 
surga dan keselamatan dari neraka. 
Sekalipun demikian, terwujudnya 
kebangkitan ruhani pun pasti akan 
menghasilkan kecemerlangan dunia.

”Jika sekiranya penduduk negeri-
negeri beriman dan bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada 
mereka keberkahan dari langit dan 
bumi, tetapi mereka mendustakan 
(ayat-ayat Kami) itu. Maka Kami 
siksa mereka disebabkan perbuatan 
mereka”. (QS. al-A’rof [7]: 96)

Kita harus segera memulai suatu 
gerakan kebangkitan mengikuti jejak 
para nabi dan rasul, para pembangkit 

yang mulia.  Kita juga harus melibatkan 
semua orang, keluarga, kerabat maupun 
teman. Saat kita merenungi kehidupan 
Rosululloh n dan para sahabatnya, 
maka dapat kita temukan bahwa tak ada 
satu pun dari mereka kecuali mengajak 
anggota keluarganya, temannya, 
bahkan semua orang yang dikenalnya, 
untuk sama-sama berdakwah sesuai 
kemampuan. Pertama kali wahyu 
turun pada Rosululloh n, beliau 
menyampaikannya pada istri tercinta, 
lalu temannya, keponakannya, dan 
semua orang yang beliau kenal. 

Alloh l telah menjadikan dakwah 
sebagai solusi permasalahan umat 
dari zaman ke zaman. Jika kita 
mentadabburi al-Qur’an, sebagian 
besar isinya bercerita kisah-kisah 
dakwah dan bagaimana cara para nabi 
dan rasul berdakwah. Oleh karena 
itu, umat ini wajib mengambil dan 
memikul tugas dakwah, sebagaimana 
dulu para sahabat Nabi n tuntas 
menunaikannya.

Sekarang waktunya membuat 
keputusan! Permasalahan umat 
sudah ada di depan mata dan tugas-
tugas besar menunggu untuk kita 
tunaikan. Mari berlelah-lelah untuk 
agama Alloh l, mari kita berkorban 
lagi dan lagi sampai saatnya kelak 
Alloh l menyatakan keridhoan-Nya. 
Mari saudaraku… alangkah nikmatnya 
ketika kita berlelah-lelah untuk dakwah 
dan tidur dalam kelelahan setelah 
berdakwah, sehingga kelak Alloh l 
pertemukan kita dengan Rosululloh n 
dan para sahabatnya. l
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kuasa melakukan apapun. Kemudian 
dikatakan:  “Dia adalah dari golongan 
jin.”  Jadi lebih jelas lagi bahwa Iblis 
adalah mahluk dari golongan jin. Di 
dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari 
‘Aisyah d, Rosululloh n bersabda:  
“Malaikat diciptakan dari cahaya, Iblis 
diciptakan dari nyala api murni (tanpa 
asap), dan Adam diciptakan dari apa 
yang telah sampai kepadamu (tanah).” 
(HR. Muslim). 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
Iblis benar-benar makhluk, diciptakan 
Alloh l dari api. 
l  Antara Iblis dan Setan. 
Iblis adalah Setan. Dinamakan Iblis 

karena makhluk ini telah putus asa dari 
rahmat Alloh l, perhatikanlah ayat-
ayat di bawah ini tentang pemakaian 
kalimat Iblis dan Setan: “Dan (ingatlah) 
ketika Kami berfirman kepada para 
Malaikat: “Sujudlah kalian kepada 
Adam”, maka sujudlah mereka kecuali 
iblis; ….” [QS. Al Baqarah (2):34].
“Lalu keduanya digelincirkan oleh setan 
dari surga itu ..” [QS. Al Baqarah 
(2):36]
l  Keyakinan Bahwa “Iblis Tidak 

Ada” Adalah Sangat Berbahaya.
Tidak meyakini adanya iblis 

adalah merupakan musibah yang 
bisa menyebabkan kekafiran besar. 
Seseorang tidak akan pernah 
menyadari akan bahayanya. Bahwa 
Iblis selalu memerangi manusia 
dari arah, depan, belakang, kiri dan 
kanan, dengan berbagai macam 
kejahatan yang akan menggelincirkan 
kepada kemaksiatan, dan puncaknya 
adalah menjerumuskan ke dalam 
kekufuran, menuju neraka jahannam. 
Naudzubillah min dzalik. 

Pergulatan    Firoq  Sepanjang   Zaman

l  Iblis adalah Mahluk, 
 Bukan Sekedar Sifat.

Tidak ada kaum muslimin yang 
mengingkari keberadaan Iblis (jin) 
kecuali sebagian golongan al Jahmiyah 
dan al Mu’tazilah. Namun pada 
saat ini banyak yang terpengaruh, 
mereka beranggapan bahwa iblis 
bukanlah mahluk, melainkan hanya 
sekedar sifat yang disematkan 
kepada manusia yang suka berbuat 
jahat. Manusia yang jahat disebut 
iblis. Sungguh pendapat ini adalah 
pendapat yang sangat batil.

Alloh l berfirman: “Dan (ingatlah) 
ketika Kami berfirman kepada para 
malaikat: “Sujudlah kalian kepada 
Adam, maka sujudlah mereka kecuali 
Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka 
ia mendurhakai perintah Robbnya. 
Patutkah kalian mengambil dia dan 
turanan-turunannya sebagai pemimpin 
selain dari pada-Ku, sedang mereka 
adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis 
itu sebagai pengganti (dari Alloh) bagi 
orang-orang yang zalim.”  [QS. Al-
Kahfi (18): 50]. 

Di  dalam ayat ini Alloh memerintah-
kan kepada para malaikat dan Iblis untuk 
bersujud kepada Adam. Kemudian 
Iblis membangkang perintah Allohl. 
Pembangkangan tersebut adalah 
sebuah perbuatan yang dilakukan oleh 
mahluk, bukan sifat, karena sifat tidak 

IBLIS ITU 
BENAR-BENAR ADA!
BUKAN ILUSI..!!
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Betapa bahayanya makhluk ini 
sehingga Alloh l mengajarkan doa 
dengan lafaz-lafaznya langsung untuk 
berlindung darinya, sebagaimana 
firman Alloh l: Dan katakanlah: 
“Ya Robbku aku berlindung kepada 
Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan 
aku berlindung (pula) kepada Engkau 
ya Robbku, dari kedatangan mereka 
kepadaku.” [QS. Al Mu’minun (23): 
97-98].

Lafaz-lafaz doa khusus ini harus 
kita amalkan setiap saat untuk 
terlepas dari tipu daya mereka.

Kebencian iblis terhadap manusia 
adalah kebencian yang sangat jahat. 
Sesuai dengan sumpahnya iblis 
akan menyesatkan Adam q dan 
keturunannya, menjerumuskan ke 
dalam neraka. Kejahatan iblis mengan-
cam setiap anak Adam, baik yang 
beriman maupun yang kafir. Sebab 
pada dasarnya iblis benci terhadap 
makhluk yang bernama manusia. 
Kebencian itu lahir karena dendam 
kesumatnya kepada manusia, dia 
terlaknat dan terusir dari jannah 
karenanya.  

Realisasi sumpah Iblis untuk 
menyesatkan manusia dari 
sirotulmustaqim hingga hari Kiamat 
bukanlah isapan jempol. Upaya 
penyesatan itu terjadi dari zaman 
ke zaman. Banyak sekali manusia 
yang telah menjadi korbannya. 
Seorang muslim tidak boleh merasa 
tenang, sebab ancaman datang 
setiap saat. Iblis dan bala tentaranya 
memiliki strategi dan perangkap 
yang banyak untuk menghancurkan 
manusia, Upaya-upaya pengkaburan 
terhadap dien yang murni terus 

dilakukan. Munculnya aliran-aliran 
sesat sesungguhnya tidak lepas dari 
sekenario iblis la’natulloh ‘alaih.
l Beberapa bentuk kejahatan iblis.
s Setan mengajarkan sihir (QS. Al-

Baqarah: 102).
s Setan turun kepada pendusta, 

pendosa, dan yang mende-
ngarkan mereka, berpenampilan 
sebagai seorang penyair 
yang mengatakan perkataan-
perkataan yang indah, padahal 
mereka sering mengatakan 
apa yang mereka sendiri tidak 
mengerjakannya. (QS. Asy-
Syu’ara: 221-227).

s Setan menjadikan manusia lupa 
mengingat Alloh (QS. Al-Mujadilah: 
19).

s Setan menimbulkan perselisihan 
di antara hamba-hamba Alloh 
(QS. Al-Isra’: 53). 

s Setan dikirim kepada orang 
kafir untuk menghasung mereka 
berbuat maksiat dengan sungguh-
sungguh (QS. Maryam: 83).

s Setan selalu menyertai orang yang 
berpaling dari Al-Quran (QS. Az-
Zukhruf: 36). 

s Setan membangkitkan angan-
angan kosong (QS. An-Nisa’: 
102). 

Hanya dengan meniti jalan 
yang lurus lagi murni, jalan yang 
ditempuh oleh Rosululloh n dan 
para sahabatnya, manusia akan 
terselamatkan dari tipu daya Iblis 
la’natulloh alaih..!!. Jalan inilah yang 
akan mengantarkan manusia kepada 
keselamatan dan kebahagiaan dunia 
dan akhirat.  

Wallohu A’lam. l
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Poros   Setan

Inilah yang memantik iblis menjadi 
sombong dan marah, terlebih dia 
diperintahkan untuk bersujud kepada 
makhluk baru yang bernama Adam q 
padahal dia mengira kemuliaan penciptaan 
dirinya dari api lebih tinggi dibandingkan 
penciptaan manusia dari tanah.

PERTEMPURAN 
YANG TAK PERNAH HENTI

Ada sebuah pesan yang 
tak boleh terlupakan 

dalam goresan sejarah 
penciptaan manusia, 
yaitu disaat  Alloh l 

telah memuliakan 
manusia dengan ilmu 
dan hidayah-Nya. Dia  
mengawali pesan itu 
dengan kalimat “Dan 
ingatlah ketika Robb-

mu  mengatakan kepada 
Malaikat : “Sesungguhnya 

Aku akan menciptakan 
(manusia) di muka bumi 

sebagai khalifah” 
(QS. Al Baqarah [2]:30).
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Dari sisi ini iblis sudah menyimpan 
dendam kesumat  kepada manusia, 
terlebih permusuhannya semakin 
menjadi-jadi setelah manusia 
mendapatkan petunjuk untuk 
bangkit bertobat setelah melakukan 
kesalahannya. Sampai dia bersumpah 
dihadapan Alloh l setelah dia 
memohon ditunda kematiannya 
sampai hari di bangkitkan, untuk 
senantiasa menjegal manusia dari 
hidayah Alloh l, dari jalan-Nya 
yang lurus. Dari sini kita melihat 
kesungguhan iblis dalam usahanya 
untuk melemahkan manusia jauh dari 
hidayah Alloh l. Dia akan senantiasa 
membuat manusia terpuruk, bahkan 
harus menjadi teman setia baginya. 
Realita Ummat

Dewasa ini umat dalam keadaan 
terpuruk, jauh dari tuntunan yang 
benar, kebatilah masih dominan 
dalam realita kehidupan. Kita bisa 
melihat upaya-upaya iblis dalam 
melemahkan kebangkitan ummat ini.  

Diantara jurus yang mereka 
gencarkan adalah tazyin yaitu 
menghiasi setiap keburukan seolah-
olah kebaikan yang harus dilakukan, 
kebatilan seolah kebenaran, amalan 

bid’ah seolah-olah amalan sunnah. 
Maka hari ini kita melihat ada orang 
yang dengan bangga menceritakan 
masa jahiliyahnya kepada saudaranya 
yang mu’min, padahal itu pun bentuk 
sifat jahiliyah. Orang-orang yang 
merasa dekat dengan agama pun 
mereka tertipu oleh setan, dengan 
munculnya sejumlah aliran sesat 
dewasa ini yang semakin hari semakin 
bertambah, tipuan iblis terhadap 
mereka dengan menghiasi kesesatan 
sebagai mukjizat, hidayah dan ilham 
yang harus mereka ikuti, padahal 
itu semua adalah bisikan setan yang 
nyata. Peribadatan yang tidak pernah 
dilakukan oleh Rosululloh n dan 
para sahabatnya pun seolah-olah  
amal sholeh yang mesti dikerjakan, 
bahkan meninggalkannya dianggap 
pelanggaran syariat. Membuka aurat, 
berzina, meminum minuman keras, 
ekonomi ribawi sudah menjadi gaya 
hidup bahkan bagian dari sendi 
kehidupan manusia yang mendarah 
daging. Demikianlah iblis menghiasi 
kehidupan umat ini dengan tipuannya 
yang halus, sehingga manusia tidak 
merasa tertipu bahkan merasa hidup 
lebih modern.

Langkah berikutnya setanpun 
melakukah takhwif alias menakut-
nakuti manusia dengan kehidupan 
yang sempit, kemiskinan, 
kesengsaraan, kelaparan dan lain-
lain yang membuat manusia takut 
mengalaminya, sehingga dengan 
mudah manusia menghalalkan 
segala cara untuk meraih harta, tahta 
dan wanita tanpa sedikitpun takut 
kepada Alloh l yang menciptakan 
dirinya. l
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Bencana  -  Bencana   Dalam    Sejarah    Ummat

Alloh l menceritakan dan menyebut nama 
Qorun di dalam kitab-Nya sebanyak empat kali, dua 
kali dalam surat Al-Qoshosh, satu kali dalam surat 
Al-‘Ankabut, dan satu kali dalam surat al-Mu’min. 
Penyebutan ini bukanlah karena Qorun adalah 
seorang yang bertaqwa atau taat kepada Alloh l 
sehingga namanya di sebut-sebut, akan tetapi karena 
kerakusan dan pembangkangannya terhadap Alloh 
dan Rosul-Nya Nabi Musa q. Allohl memberikan 
karunia kepada Qorun berupa harta yang sangat 
banyak dan perbendahara-an yang melimpah ruah 
memenuhi lemari simpanannya. 

Karena begitu banyak perbendaharaan harta 
dan lemari-lemari simpanan harta yang dimilikinya 
sehingga berat di angkat walaupun oleh beberapa 
orang lelaki kuat dan kekar sekalipun. Tapi bukan rasa 
syukur kepada Alloh l atau mendengar perintah 
Rosul-Nya tetapi ia malah mengkufuri nikmat 
Alloh l yang melimpah tersebut, bahkan dengan 
kesombongannya ia mengatakan “Sesungguhnya 
aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang 
ada padaku”. Begitu pula dalam menggunakan 
hartanya, Qorun mempergunakan hartanya dalam 
kesesatan, kedzaliman dan permusuhan serta 
membuatnya sombong. Qorun mabuk dan terlena 
oleh melimpahnya harta dan kekayaan. Semua 
itu membuatnya buta dari kebenaran dan tuli dari 
nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka 
meminta Qorun untuk bersyukur kepada Alloh atas 
segala nikmat harta kekayaan dan memintanya 
untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang 
bermanfaat, kebaikan dan hal yang halal karena 
semua itu adalah harta Alloh. Tapi ia menolaknya. 
Bahkan ia terkadang mempertontonkan harta 
kekayaan yang dimilikinya di depan kaumnya, yang 
mana hal ini merupakan sayatan hati orang fakir 
sehingga silaulah penglihatan mereka dan sebagian 
mereka yang tipis keimanannya mengatakan”Moga-
moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang 
diberikan kepada Qorun; sesungguhnya ia benar-
benar mempunyai keberuntungan yang besar. 

QORUN 
Kekayaan, keserakahan 
dan bencana yang menimpanya

Maka berlakulah Sunnatulloh atasnya 
dan murka Alloh l menimpanya. Hartanya 
menyebabkan Alloh l murka, menyebabkan dia 
hancur, dan datangnya siksa Alloh l. Alloh l 
membenamkan harta dan rumahnya kedalam 
bumi. Kemudian terbelah dan mengangalah 
bumi, maka tenggelamlah ia beserta harta 
yang dimilikinya. Tidak seorangpun yang dapat 
menolong dan menahannya dari bencana yang 
melandanya. Harta kekayaan dan perbendaharaan-
nya sedikitpun tidak dapat menyelamatkannya 
bahkan menambah beban baginya dengan 
ditenggelamkan bersamanya. Wal ‘iyadzu billah,,..

Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran 
betapa dahsyatnya siksa Alloh l bagi orang-
orang yang diberikan kepada mereka karunia 
berupa harta kekayaan dan perbendaharaan lalu 
mereka tidak bersyukur atas karunia tersebut 
dan membelanjakannya di jalan Alloh l. Islam 
tidak membatasi atau melarang umatnya 
memiliki harta yang melimpah, tetapi yang perlu 
di ingat adalah mendapatkannya dan membe-
lanjakannya sesuai dengan syari’at Alloh l. 
Apabila tidak maka sunnatulloh akan berlaku ke-
padanya di tenggelamkan seperti halnya Allohl 
menenggelamkan Qorun. Satu hal lagi jangan 
sampai kita terlalaikan oleh kemegahan dunia 
sehingga lupa pada tujuan yang hakiki yakni akhirat. 
Alloh l berfirman di dalam surat At-Takatsur :1 - 8, 
“Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, sampai 
kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak 
kalian akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 
dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. 
Janganlah begitu, jika kalian mengetahui dengan 
pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar 
akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kalian 
benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainulyaqin, 
kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu 
tentang kenikmatan (yang kalian megah-megahkan di 
dunia itu).” Wallohu A’lam. l
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Munafiqun   Sepanjang   Zaman

Alloh l berfirman: “Sesungguhnya orang-orang 
yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan 
kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong 
itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. 
Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan 
dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara 
mereka yang mengambil bahagian yang terbesar 
dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang 
besar.” (QS. An-Nur: 11)

Dalam ayat ini Alloh l menyatakan bahwa berita 
yang dibawa oleh para munafikin ini adalah berita 
bohong alias dusta. Setelah Alloh l menurunkan 
firmannya ini, maka kembalilah keceriaan pada wajah 
orang-orang beriman, Aisyah d pun merasakan 
kegembiraan yang sangat besar setelah kesedihan 
menyelimutinya, bahkan ini termasuk kebahagiaannya 
yang teristimewa selama hidupnya, bagaimana tidak, 
Alloh-lah yang langsung membebaskannya dari 
tuduhan kaum munafikin dan orang-orang yang 
terpengaruh oleh mereka dari atas Arsy-Nya, bukan 
manusia atau makhluk apapun sehingga Aisyah d 
ketika itu hanya memuji Alloh l dan tidak memuji 
selain-Nya.

Rosululloh n berkata kepada Aisyah d ketika 
turunnya ayat di atas, “Bergembiralah wahai 
Aisyah, sungguh Alloh telah membebaskanmu (Dari 
tuduhan zina)”

Aisyah d berkata: “Pada waktu itu aku masih 
sangat marah, kemudian kedua orang tuaku berkata: 
Berdirilah mendekat kepada Rosululloh n, aku pun 
menjawab: ‘Tidak, demi Alloh aku tidak akan bangun 
menemuinya, dan aku tidak akan memujinya 
juga kalian berdua, akan tetapi aku hanya memuji 
Alloh yang telah menurunkan firmannya untuk 
membebaskanku’.” (HR. Bukhori)

 Cerita Dusta 
 & Gembong Munafiqin

Dalam sejarah orang-
orang munafiq tentu nama 
Abdulloh bin Ubai bin Salul 

sudah tidak asing lagi, sebab 
gembong para munafiqin ini 

terkenal dengan dustanya 
yang sangat beracun. Hampir 

seluruh muminin pada saat 
itu bahkan Rosululloh sendiri 

merasakan pahitnya racun 
dusta yang disebarnya. 

Bagaimana tidak, dialah yang 
telah berdusta menuduh 

Aisyah d telah berzina 
dengan seorang sahabat 

agung Sofwan bin Mu’attol 
As-Sulami. Karena racun 

yang disebarkannya ini 
sangat mematikan dan 

penyebarannya dipastikan 
akan menyebabkan bahaya 

laten maka Alloh l pun 
menurunkan kalamnya dari 

atas arsy sebagai penawar 
dari racun yang selama itu 

telah menyebar. Alloh l 
membongkar kedustaan 

Abdulloh bin Ubai dan 
membebaskan istri tercinta 

Rosululloh n Aisyah d dari 
tuduhan zina. 
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Kebahagiaan inipun tidak luput 
dari dada Rosululloh n, karena 
dengan turunnya ayat ini, istrinya 
yang tercinta terbebas dari tuduhan 
keji dan kehormatannya pun terjaga. 

Adapun bagi Abdulloh bin ubai bin 
salul, ayat ini merupakan pukulan 
keras bagi dirinya dan orang-orang 
yang setipe dengannya. Bau busuk 
yang selama ini ditutup-tutupi 
akhirnya terbongkar jelas, sehingga 
identitasnya sebagai seorang 
munafikpun semakin nampak di 
hadapan Rosululloh n dan kaum 
mu’minin pada waktu itu. Dengan 
ini Abdulloh bin Ubai bin Salul 
terperangkap ke dalam getah busuk 
yang selama ini dibuatnya, kehinaan 
di dunia tidak dapat ditutup-tutupi 
lagi, sedangkan azab besar di akhirat 
sudah siap menjemputnya. Inilah 
kehinaan di atas kehinaan. Alloh l 
berfirman dalam QS. An-Nur ayat 19:

“Sesungguhnya orang-orang yang 
ingin (berita) perbuatan yang Amat 
keji itu tersiar di kalangan orang-orang 
yang beriman, bagi mereka azab yang 
pedih di dunia dan di akhirat. dan 
Alloh mengetahui, sedang, kalian tidak 
mengetahui”.

Bahkan bagi para munafiqun, 
mereka akan menempati neraka 
yang paling bawah, sebagaimana 
ancaman Alloh l dalam QS. An-
Nisa: 145 :

“Sesungguhnya orang-orang munafik 
itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 
paling bawah dari neraka. dan kamu 
sekali-kali tidak akan mendapat seorang 
penolong pun bagi mereka”.
Faidah bahasan
1. Dusta adalah salah satu sifat orang 

munafik yang sangat berbahaya. 
Bahkan secara umum manhaj 
orang-orang munafik didirikan di 
atas kedustaan.

2. Abdulloh bin Ubai bin Salul adalah 
ro’sul munafikin (Gembong para 
munafik). Ia menjadi hina di dunia 
dan di akhirat disebabkan dusta 
yang dilakukannya.

3. Tuduhan zina kepada Aisyahd 
adalah tuduhan dusta yang 
dipelopori oleh Abdulloh bin Ubai 
bin salul dan kisah ini dikenal dengan 
istilah Haditsul Ifki (Cerita dusta)
Aisyah d terbebas dari tuduhan 

zina, bahkan siapapun yang menuduh 
apalagi meyakini bahwa dia telah 
berzina setelah turunnya ayat ini maka 
ia telah kafir karena berarti ia telah 
mendustakan ayat ini. Wallohu’alam. l

Munafiqun   Sepanjang   Zaman
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Siroh

Muhammad bin Abdillah adalah manusia pilihan. Ia berasal dari nasab 
yang terhormat. Alloh l mengangkatnya menjadi seorang Nabi dan 
Rosul terakhir. Banyak tanda-tanda kenabian yang terdapat dalam diri 

Muhammad n sebelum resmi menjadi seorang Rosul. Di antara tanda-tanda 
kenabian yang terlihat saat Muhammad bin Abdillah lahir ialah sebagaimana 
sabda Beliau:” Aku adalah do’a moyangku Ibrohim, dan kabar gembira yang 
disampaikan oleh Isa q, ketika ibuku telah mengandungku, ia melihat 
seakan-akan ada cahaya yang keluar dari dirinya dan kemudian menerangi 
istana -istana Bushra di Syam.” (HR. Ahmad).

Tanda kenabian lain ialah saat beliau berumur 4 tahun, yaitu: peristiwa 
pembelahan dada Rosululloh n oleh Malaikat jibril untuk membersihkan hati 
Rosululloh n. Tanda-tanda kenabian Muhammad bin Abdillah yang sempat 
di lihat juga oleh Rahib Yahudi, Pendeta Nashroni dan dukun Arab menjelang 
penobatannya sebagai Rosululloh sangat banyak sekali.

Sawad bin Qarab adalah seorang dukun yang bekerja dengan bantuan 
jin. Kemudian ia masuk Islam. Penyebab keislamannya adalah tanda-tanda 
kenabian pada diri Muhammad, sebagaimana dalam perkataannya : 

“Sesungguhnya setan diam tak berkutik menjelang penobatan Muhammad 
menjadi Nabi.” (Lihat : Biografi Rosululloh n hal. 164).

Seorang cendikiawan Yahudi Zaid ibn Sa’nah pernah berkata menjelang 
penerimaan hidayah dari Alloh kepadanya :”Semua tanda kenabian 
Muhammad telah kulihat dari wajahnya ketika menatapnya, kecuali dua hal, 
yaitu wawasannya melampaui ketidaktahuannya dan ketidaktahuannya justru 
membuatnya makin luas wawasannya.” Maka, iapun terus bergaul dengan 
Muhammad hingga yakin akan kedua hal tersebut. (Shohih Ibnu hibban). 

Tanda-tanda lain ialah ucapan salam dari batu kepada Rosululloh n. Imam 
Muslim meriwayatkan bahwa Rosululloh n bersabda:  “Sesungguhnya aku 
kenal dengan sebuah batu di makkah yang selalu memberi salam kepadaku 
sebelum aku diutus menjadi Nabi, bahkan hingga sekarang aku masih 
mengenalnya.” (HR. Muslim).

Rosululloh n sudah dijaga oleh Alloh l sejak kecil bahkan sebelum lahir, 
seperti nasab beliau yang keturunan Nabi Ibrohim, terjaga aurotnya, membenci 
adat jahiliyyah di kalangan kaum Quraisy, tidak pernah bersumpah dengan 
menyebut nama Lata dan Uzza (nama berhala), tidak pernah mau ikut i’tikaf 
di rumah berhala Bawana. Imam Al Baihaqi menambahkan riwayat bahwa 
ada dua Malaikat yang selalu mencegah Muhammad menyaksikan upacara-
upacara peribadatan kaum jahiliyyah bersama orang-orang musyrik. 

TANDA-TANDA KENABIAN
ROSULULLOH  n
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Ini semua menunjukan bahwa memang Muhammad adalah Nabi 
dan Rosul yang memang sudah dijaga oleh Alloh l sejak dini. Bahkan 
Alloh l mengkhabarkan orang-orang yahudi dan nashroni tentang 
pengetahuan mereka akan ciri-ciri kenabian Muhammad bin Abdillah. 
Alloh l berfirman: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah Kami 
beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka 
mengenal anak-anaknya sendiri. Sesungguhnya sebahagian diantara 
mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.” (QS. 
Al Baqoroh: 146)

Dari pemaparan singkat tentang sebagian tanda-tanda kenabian 
Rosululloh n banyak faidah yang bisa di ambil, di antaranya:
1.  Di balik peristiwa-peristiwa yang menakjubkan ini menjelaskan bahwa 

Alloh l telah mempersiapkan hamba dan Rosul-Nya Muhammad 
bin Abdillah sejak dini untuk menerima wahyu dari-Nya.

2. Hikmah pembelahan dada Rosululloh n merupakan pemeliharaan 
Alloh l terhadap Rosulnya sejak dini dari berbagai dosa manusia 
dan godaan setan.

3. Pemeliharaan Alloh l terhadap Muhammad n agar selalu terhindar 
dari berbagai perbuatan jahiliyah merupakan bukti bahwa Alloh l 
tengah mempersiapkan beliau untuk mengemban sesuatu yang 
sangat agung.

4. Sesungguhnya tanda dan mukjizat yang terjadi pada diri 
Muhammad sebelum diutus menjadi nabi merupakan pertanda 
yang menunjukan kelebihan beliau disbanding para penganut 
agama Ibrohim lain yang hidup sezaman dengannya. Selain itu 
menjadi pertanda bahwa Alloh l tengah mempersiapkan beliau 
untuk mengemban suatu amanat yang agung dan suci.

5. Pengetahuan orang-orang yahudi dan nashroni tentang tanda-
tanda nabi terakhir adalah petunjuk yang jelas akan kebenaran 
Muhammad bin ‘Abdillah sebagai seoarang nabi dan rosul 
khususnya dari kalangan rahib dan pendetanya.

6. Pembangkangan sebagian besar orang-orang yahudi dan nashroni 
yang mengingkari kenabian dan kerosulan Muhammad.

Pembaca yang budiman...
Sifat-sifat kenabian dari Alloh l sangatlah jelas dalam diri Rosululloh. 

Tapi, banyak orang yang mendustakannya. Ini menunjukkan bukti 
bahwa siapapun orangnya yang akan mengemban amanah dakwah ini 
akan menemui rintangan dari orang-orang yang membenci kebenaran. 
Tapi hanya orang-orang yang tetap istiqomah di jalan dakwah yang akan 
menjadi orang-orang yang mulia di sisi Alloh l.

Seorang da’i juga hendaknya menjaga akhlak dan citranya sebagai 
orang yang sedang mengemban amanah dakwah. Berakhlak mulia. 
Berkata dengan baik lagi lemah lembut. Menjaga kesulian diri. Karena 
ia sedang mengajarkan kepada ummatnya menjadi hamba Allohl 
yang ta’at. l
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Kisah   Gozuwah

Inilah contoh yang telah dibuktikan oleh 
teladan kita semua dalam meniti tangga 
kehidupan untuk meraih kemenangan 
di dunia dan kemulian disisi Allohl. 
Tengoklah sejarah kemenangan kaum 
muslimin di perang Badar yang terjadi pada 
jum’at pagi tanggal 17 romadhon tahun ke 
dua Hijriyah. Disaat mereka telah berada di 
pinggir seberang lembah Badar, shohabat 
al-Habbab bin Mundzir bertanya kepada 
Rosululloh n, “Ya Rosululloh, apakah 
dalam memilih tempat ini anda menerima 
wahyu dari Alloh yang tidak dapat di ubah 
lagi? Ataukah berdasarkan tipu muslihat 
peperangan? Rosululloh n menjawab, 
“Tempat ini kupilih berdasarkan pendapat 

Pertolongan Itu 
Pasti Datang

“Keyakinan akan datangnya pertolongan dari Alloh l kepada hamba-Nya, merupakan nilai iman 
yang harus tertancap dengan kuat di setiap benak kaum mukminin. Dialah yang maha kuasa lagi 
perkasa untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya selagi mereka 
mau berkorban dalam menegakkan hak-hak Alloh l di muka bumi ini dan menyesauikan diri 
dengan manhaj atau rambu-rambu yang telah ditentukan oleh-Nya, yaitu manhaj kenabian 
yang dipahami dan dipraktekkan para shohabat g. bukan dengan cara dan keinginan yang 
berselerakan nafsu belaka.”

dan tipu muslihat peperangan.” 
Habbab mengusulkan, “Ya Rosululloh, 

jika demikian, ini bukanlah tempat yang 
tepat. Ajaklah pasukan ke tempat air yang 
terdekat dengan musuh. Kita membuat 
kubu pertahanan di sana dan menggali 
sumur-sumur di belakangnya. Kita 
membuat kubangan  dan kita isi dengan 
air hingga penuh. Dengan demikian, 
kita akan berperang dalam keadaan 
mempunyai persedian air yang cukup, 
sedangkan musuh tidak akan memperoleh 
air yang cukup.” Rosululloh n menjawab, 
“Pendapatmu sungguh baik.” Kemudian 
Beliau dan pasukannya pindah ketempat 
yang diusulkan oleh al-Habbab a. 
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Kisah   Gozuwah
Sa’ad bin Muadz juga berpendapat 

agar Rosululloh n dibuatkan kemah 
untuk tempat berlindung, dengan 
harapan jika terjadi suatu kondisi yang 
tidak menguntungkan bagi mereka maka 
dengan mudah Rosululloh bisa selamat 
dan dengan cepat kembali kepada kaum 
muslimin di Madinah. Rosululloh n pun 
menerima usulan tersebut dan Beliau 
juga menenangkan jiwa shohabatnya 
akan datangnya pertolongan dari Allohl 
sampai-sampai Beliau menegaskan 
kepada mereka, “di sini tempat kematian 
si fulan dan fulan” seraya meletakkan 
tangan Beliau ke atas tanah. Akhirnya 
nama-nama (kaum musyrikin) yang 
disebutkan Nabi n ternyata benar 
bergelimpangan di tempat yang Beliau 
tunjukan tersebut. (HR. Muslim)

Kemudian tidak cukup dengan hal 
itu semua, Beliau pun di malam harinya 
berdoa dengan sangat khusyu kepada 
Alloh l agar memberikan pertolongan 
dan kemenangan bagi kaum muslimin,  
“Ya Alloh, inilah kaum Quaraisy yang 
datang dengan kesombongan dan 
keangkuhannya untuk memerangi-Mu 
dan mendustakan Rosul-Mu. Ya Alloh, 
tunaikanlah kemenangan yang telah 
Engkau janjikan kepadaku. Ya Alloh, 
kalahkanlah mereka esok hari…”

Itulah rasa ketawakalan yang 
sempurna, terpadu di dalamnya 
antara upaya yang maksimal dengan 
penyandaran hasil akhirnya di tangan 
Alloh l. Hal ini pun membuahkan 
anugerah besar berupa ditolongnya 
kaum muslimin saat itu dengan 
diturunkannya para malaikat, dan 
mereka pun mendapatkan kemenangan 
hingga mampu membunuh 70 orang 
dari kufar Quraisy serta menawan 70 
orang lainnya, sedangkan dipihak kaum 

muslimin hanya 14 orang yang menjadi 
korban. Mayat kaum musyrikin yang 
terbunuh dimasukkan ke dalam sumur 
tua di Badar dan ketika myat-mayat 
itu dilemparkan, maka Rosululloh n 
berdiri di samping perigi tersebut seraya 
memanggil nama-nama mereka berikut 
nama bapak-bapaknya.

“Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin 
fulan, apakah kalian telah berbahagia 
karena kalian telah menaati Alloh dan 
Rosul-Nya? Sesungguhnya, kami telah 
menerima kebenaran janji Alloh yang 
diberikan kepada kami, apakah kalian 
juga telah menyaksikan yang dijanjikan 
Alloh l kepada kalian?

Mendengar hal ini, Umar a bertanya, 
“Ya Rosululloh, mengapa anda mengajak 
bicara jasad yang sudah tidak bernyawa?” 

Beliau n menjawab, “Demi dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak 
lebih mendengar perkataanku daripada 
mereka” (HR. Bukhori dan Muslim)

Dari peristiwa perang Badar tersebut, 
banyak hal yang dapat dipetik untuk 
dijadikan pelajaran berharga bagi kita 
dalam menapaki kehidupan ini, di 
antaranya adalah :
1. Keyakinan akan adanya pertolongan 

dari Alloh l bagi mereka yang 
ikhlas berjuang menegakkan hak-hak 
Allohl di muka bumi ini.

2. Pertolongan Alloh l hanya diberikan 
kepada Rosululloh n dan para 
shohabatnya serta bagi orang-orang 
yang mengikuti mereka dengan baik.

3. Kepiawaian dan kerapian dalam 
mengatur strategi perang.

4. Musyawarah untuk mencari yang 
terbaik bagi kemaslahatan kaum 
muslimin.  l
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Jihad   Kontemporer

S ekitar 5 tahun yang lalu, rakyat Suriah menuntut hak mereka atas 
pemerintahan rezim yang telah berpuluh-puluh tahun lalu memimpin 
negeri tersebut secara tiran. Mereka melakukan aksi damai dengan 

turun ke jalan-jalan untuk menuntut turunnya Bashar Asad. Pergolakan ini 
muncul tidak lain karena kedzaliman rezim Asad yang amat bengis terhadap 
rakyatnya. Hafidz Asad, ayah dari Bashar Asad, sebelumnya telah berkuasa 
selama 30 tahun. Sedangkan sang putra, telah memimpin semenjak tahun 
2000 silam. Namun respon mereka terhadap tuntutan rakyatnya sendiri 
sungguh menyedihkan. Rezim membalas aksi damai tersebut dengan serangan 
brutal dan bengis. Bashar terus menggunakan cara-cara tak manusiawi untuk 
mengahadapi  rakyatnya.

Korban demi korban terus berjatuhan. Setidaknya 500 ribu nyawa telah 
melayang di tangan rezim Asad dan para sekutunya. Walaupun gencatan 
senjata sempat diberlakukan,  September lalu SHRC melaporkan 1793 warga 
gugur, termasuk 306 anak-anak, 149 muslimah. Alepo menjadi wilayah dengan 
korban terbanyak, sementara wilayah lain seperti Idlib, Deir Zour, Damaskus, 
Hama , Homs juga tidak luput dari amukan bombardier dari tentara rezim Asad 
dan sekutunya.

Tak jauh berbeda, bulan ini pembantaian kaum muslimin itu tak pernah 
berhenti, meskipun wacana gencatan senjata terus didengungkan. Setidaknya 
dalam beberapa pekan terakhir ini lebih dari  50 nyawa warga Alepo melayang. 
Bahkan rezim mengutus para sniper untuk menembaki warga dan para 
relawan kemanusiaan yang mengevakuasi korban juga menjadi sasaran target 
penembakan. Kondisi ini mengakibatkan para anjing liar memakan jasad warga 
sipil yang terbunuh dan tidak terevakuasi.

Muslim Suriah Merintih,
Apa Reaksimu ?
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Jihad   Kontemporer

Rezim dan para sekutunya tak henti-hentinya membuat makar bagi rakyatnya. 
Selalu saja berdalih memerangi teroris, ekstrimis, dan para pemberontak, dan 
tampil bak pahlawan bagi rakyatnya. Terakhir pada agustus silam mereka 
membuat perkumpulan para ulama’ suu’  yang menyatakan bahwa rezim Suriah 
tampil sebagai pahlawan membela rakyatnya dari kejahatan para ‘ekstrimis 
wahabi’. Namun seberapa hebat mereka membuat makar, tetaplah makar 
Allah yang lebih kuasa. Banyak ulama’ haqq yang menjelaskan kembali kepada 
umat tentang siapa sebenarnya rezim Asad ini.

Sungguh, ikatan yang mendasari persatuan Asad dan para sekutunya tak 
lebih dari persatuan dalam ikatan dunia dan kekusaan semata. Ada hal yang 
jauh lebih berharga dimiliki kaum muslimin. Ikatan Tauhid, Akidah yang menjadi 
ikatan terkuat telah mempersatukan hati kita dengan para kaum muslimin 
Suriah. Ikatan tauhid yang akan mendorong hati kita untuk membantu mereka 
dengan apapun yang mampu kita beri dari harta, jiwa dan doa tulus untuk 
saudara-saudara kita dari kelompok manapun mereka, selama mereka adalah 
kaum muslimin yang berkiblat sama dengan kita. Selama rukun islam dan rukun 
iman mereka sama dengan kita, meskipun mengambil jalan perjuangan yang 
berbeda dengan kita. Karena mereka adalah saudara kita yang berhak kita jaga 
dan lindungi.

Dalam sebuah  hadits riwayat Imam Bukhori, Rosululloh n bersabda; 
“Barang siapa shalat seperti kita, menghadap ke kiblat seperti kita, dan 
memakan binatang sembelihan kita, maka dialah Muslim yang berada di bawah 
perlindungan Alloh dan rosul-Nya, karena itu janganlah anda mengkhianati 
Allah perihal perlindungan-Nya itu.”

Jangan sampai berbagai makar musuh-musuh Islam terus menerus 
membuat kita tertipu akan kondisi kita. Jangan sampai perbedaan di antara 
kita membuat kita terpecah dan tak mau peduli dengan saudara kita. Jika 
perpecahan terus terjadi, maka tunggulah para musuh yang akan bertepuk 
tangan bahagia menjadi penonton perseturuan kita. Karena muslim adalah 
satu tubuh, jika bagian tubuh sakit, maka bagian lain akan turut merasakan 
imbasnya. Rasulullah n menjelaskan bahwa orang-orang Muslim ibarat satu 
tubuh, bukan hanya Asy’ari, Wahabi atau gelar-gelar lainnya yang sengaja di 
sematkan musuh islam. Allah menjelaskan dengan tegas,”sesungguhnya orang-
orang mukmin itu bersaudara”. Ya, mereka saudara kita yang terdzalimi, dan 
mereka memanggil kita, sebagai saudara sesama mukmin. l 
[Salam-online/ Hasmi]
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Konspirasi

Sejak bergulirnya revolusi Iran dibawah kepemimpinan Imam Khomeini, 
Iran berubah menjadi sebuah negara digdaya di kawasan Arab. Kekuatan 
militer mereka berkembang pesat. Pun, mereka kerap melayangkan 

kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan barat yang diskriminatif, dimana 
hanya negara-negara yang bernyali yang bisa melakukan hal tersebut. Tak 
pernah gentar terhadap gertakan Negara adidaya AS seputar pengembangan 
teknologi nuklirnya. Dan seringkali pula menunjukkan kepeduliannya atas 
negeri-negeri muslim yang lemah dan terjajah, walaupun hanya sekedar 
memberikan komentar pedas dalam forum-forum dunia. Dan begitu besar 
sikap permusuhannya terhadap Israel Yahudi yang telah banyak menelan jiwa 
kaum muslimin. 

Secara kasat mata memang seperti itulah adanya. Namun sejarah telah 
berkata lain tentang Iran yang berakidahkan Syiah Ghulat. Lihatlah bagaimana 
syiah mempunyai andil atas terbunuhnya sahabat Rosululloh  n yang mulia, 
Ali bin Abi Tholib a. Begitu juga pengkhianatan mereka atas Husein a. Dan 
tak akan hilang dari catatan sejarah bagaimana syiah berkonspirasi dengan 
pasukan Tar-Tar untuk mengkudeta kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Sejarah 
justru bertutur bahwa Syiah adalah musuh besar bagi kaum muslim Sunni.

Lalu bagaimana dengan Syiah Iran saat ini? Tindak-tanduknya memang 
terlihat pro terhadap Islam, tapi wajib diketahui bahwa orang-orang syiah 
adalah orang-orang yang pendusta. Saat ini mereka berkata A, sedetik kemudian 
mereka berpaling akan berubah menjadi B. Hal ini karena mereka memasukkan 
dusta sebagai bagian dari akidah (taqiyah). (Alkafi 2/219)

Banyak fakta telah terungkap bahwa pada kenyataannya permusuhan Iran 
justru tertuju kepada Islam itu sendiri. Lihatlah di Ibukota Iran, Teheran. Silahkan 
Anda hitung berapa banyak Masjid-Masjid Sunni jika dibandingkan dengan 
Sinagog (tempat peribadatan orang-orang Yahudi) ?! Tidak ada satupun Masjid 
sunni berdiri disana, justru Sinagog bertebaran hingga lebih dari 45 buah! 
Padahal populasi muslim Sunni di Iran adalah terbesar kedua setelah Syiah. 
Itu hanya secuil bukti ketimpangan amal perkataan dengan fakta lapangan. 
(suaramedia.com)  

Menyingkap Selubung 
Konspirasi Syiah Iran
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Mungkin banyak juga yang belum tahu kalau Imam Khomeini memimpin 
Revolusi dari tempat pengasingannya di Perancis. Tapi pasti kaum muslimin 
tahu kalau Perancis dan AS adalah sekutu intim. Tentu ada permainan diantara 
mereka bertiga; Khomeini, Perancis dan AS (dalam hal ini CIA). Pun pada masa 
kekuasaannnya Khomeni, Iran telah bermesraan dengan AS dan Israel. Kita 
bisa ketahui hal ini dalam kasus skandal “Iran kontra”.

Dan mungkin tidak banyak orang tahu kalau yang memuluskan jalan Amerika 
untuk menyerang Irak yang mayoritas Sunni salah satunya adalah Syiah Iran. 
Syiah Iran mengizinkan kapal induk Amerika memasuki wilayah perairan Teluk 
Persia Iran dan menjadikannya sebagai basis militer angkatan laut dan udara 
Amerika. Mereka juga memberikan bantuan berupa pemberian informasi 
intelijen ke AS. Seandainya memang Iran pro terhadap kaum muslimin tentunya 
hal itu tidak akan terjadi. 

Adalah kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi bahwa Syiah memiliki 
kebencian yang mendalam kepada Sunni. Kita bisa dapati hal tersebut pada 
kitab-kitab rujukannya. Jika kita mau sedikit saja berusaha mencari informasi 
tentang hal ini, maka itu sudah cukup bagi kita untuk dapat menemukan sekian 
banyak bukti kekejaman Syiah terhadap Sunni. Mereka tega membantai 500 
orang Sunni yang berada dipenjara dengan cara merubuhkan penjara tersebut. 
Mereka tega membantai orang Sunni hanya lantaran memiliki nama para sahabat 
yang mulia; Abu Bakar, Umar, dan Utsman g. Mereka tega menggantung para 
ulama Sunni dengan tuduhan-tuduhan yang tak berbukti. Apakah seperti ini 
kelakuan pelindung umat?! Tidak, mereka hanya melindungi diri mereka sendiri 
sebagai syiah bukan sebagai bagian kaum muslimin sebagaimana yang kerap 
mereka gembar-gemborkan dihadapan publik. 

Kini Iran tengah berusaha mengekspor revolusinya ke berbagai negara, 
terutama wilayah Arab. Di Libanon, Suriah dan Bahrain, Syiah telah menancapkan 
ideologinya. Mereka berusaha menguasai negara-negara terusan Suez dengan 
maksud agar mempermudah suplai senjata kepada pejuang-pejuang mereka. 
Mereka telah masuk ke Eritrea yang miskin, dan sedang menuju ke gerbang 
laut merah yang mengontrol terusan Suez. Dari sini Iran dapat mengancam 
Yaman dan Arab Saudi dan meneruskan persenjataannya ke Sudan dan Mesir. 
Setidaknya itulah yang dikatakan oleh mantan panglima perang dan Ahli Strategi 
Mesir, Hussam Sweilem. Masih menurut Hussam Sweilem, bahkan Syiah Iran 
memiliki departemen tersendiri di kementrian dalam negeri yang menangani 
program ekspor ideology syiah ke luar negeri. (eramuslim.com)

Namun keberanian Syiah menentang hegemoni AS telah menawan sebagian 
kaum Sunni yang awam. Sungguh seandainya Syiah menjadi mayoritas di negeri 
ini, maka niscaya nasib kita akan serupa dengan nasib saudara-saudara kita di 
Iran. l

24 HASMI e-Magazine



HASMI e-Magazine   25 

Pahlawan-Pahlawan    Islam

Abdulloh bin Rowahah a berasal 
dari golongan Anshor, mengikuti 
Bai’at Aqobah al-Ula (sumpah setia 

angkatan pertama) bersama 11 orang 
lainnya, yang kesemua mereka adalah 
pembuka jalan dakwah Rosululloh n ke 
kota Madinah. Dia juga mengikuti Bai’at 
Aqobah kedua bersama sekitar 70 orang 
lainnya. Mengikuti perang Badar dan 
perang Uhud.

Dialah orang yang memberikan 
perlindungan kepada Rosululloh n 
ketika beliau melebarkan sayap Islam 
di Madinah. Seorang yang banyak 
usahanya dalam membela agama dan 
mengukuhkan sendi-sendinya.

Dialah orang yang waspada hingga 
dapat mematahkan tipu muslihat musuh 
Islam bernama Abdullah bin Ubay 
(pemimpin golongan munafik) terhadap 
Islam.

Abdulloh bin Rowahah a adalah 
seorang yang pandai bersyair. Di 
samping itu, dia juga adalah seorang 
panglima perang yang mampu 
membawa pasukannya maju tanpa 
gentar, menghadapi kekuatan musuh 
yang berlipat jumlahnya dari pada 
kekuatan kaum muslimin.

Suatu ketika pecahlah perang Mu’tah. 
Kaum muslimin menghadapi tentara 
Romawi yang jumlah pasukannya jauh 
lebih banyak dari kaum muslimin. Ketika 
tentara Islam melihat jumlah pasukan 
Romawi dan berniat untuk meminta 
tambahan pasukan kepada Rosululloh, 

ABDULLOH BIN ROWAHAH  
maka Abdulloh bin Rowahah berkata 
“Saudara-saudara sekalian! Demi Alloh l, 
sesungguhnya kita berperang melawan 
musuh-musuh kita bukan berdasar 
bilangan, kekuatan atau banyaknya 
jumlah. Kita tidak memerangi mereka, 
melainkan karena mempertahankan 
Agama kita ini, yang dengan memeluknya 
kita telah dimuliakan Alloh l…! Ayolah 
kita maju…! Salah satu dari dua kebaikan 
pasti kita capai, kemenangan atau syahid 
di jalan Allohl…!”

Pemimpin yang pertama adalah Zaid 
bin Haritsah a gugur sebagai syahid, 
disusul oleh pemimpin yang kedua Ja’far 
bin Abi Tholib a hingga ia pun syahid. 
Dengan cepat Abdulloh bin Rowahah 
meraih panji Islam dari tangan kanan 
Ja’far, meneruskan perjuangan menjadi 
panglima ketiga dan memimpin pasukan 
maju ke medan laga.

Dengan kegigihannya ia terus 
melaju membawa pasukan menerjang 
musuh hingga ia pun menyusul kedua 
pendahulunya yang telah syahid. Ia 
gugur sebagai pahlawan syahid pada 
tahun 8 Hijriyah.

Alangkah mulianya perjuangan para 
pendahulu Islam, mereka berjuang 
dengan penuh keikhlasan dengan 
kesungguhan mendapatkan “Mati 
Syahid atau Hidup Mulia”. Demikianlah 
seharusnya seorang muslim meneladani 
perjuangan mereka. Semoga Alloh l 
membalasnya dengan surga yang penuh 
kenikmatan tiada tara.  l
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Agama Islam pertama kali tiba 
di Myanmar pada tahun 1055. Para 
saudagar Arab yang beragama 
Islam ini mendarat di delta Sungai 
Ayeyarwady, Semenanjung 
Tanintharyi, dan Daerah Rakhin. 
Kedatangan umat Islam ini dicatat 
oleh orang-orang Eropa, Cina dan 
Persia. Populasi umat Islam yang 
ada di Myanmar saat ini terdiri 
dari keturunan Arab, Persia, Turki, 
Moor, Pakistan dan Melayu. Selain 
itu, beberapa warga Myanmar juga 
menganut agama Islam seperti dari 
etnis Rakhin dan Shan.

Populasi Islam di Myanmar sempat 
meningkat pada masa penjajahan 
Britania Raya, dikarenakan banyaknya 
umat Muslim India yang bermigrasi ke 
Myanmar. Tapi, populasi umat Islam 
semakin menurun ketika perjanjian 
India-Myanmar ditandatangani pada 
tahun 1941. 

Sebagian besar Muslim di Myanmar 
bekerja sebagai penjelajah, pelaut, 
saudagar dan tentara. Beberapa 
di antaranya juga bekerja sebagai 
penasehat politik Kerajaan Burma. 
Muslim Persia menemukan Myanmar 

ISLAM 
DI MYANMAR 

setelah menjelajahi daerah selatan 
Cina. Koloni muslim Persia di Myanmar 
ini tercatat di buku Chronicles of China 
di 860. Umat muslim asli Myanmar 
disebut Pathi dan muslim Cina disebut 
Panthay. Konon, nama Panthay 
berasal dari kata Parsi. Kemudian, 
komunitas muslim bertambah 
di daerah Pegu, Tenasserim, dan 
Pathein. Tapi komunitas muslim 
ini mulai berkurang seiring dengan 
bertambahnya populasi asli Myanmar. 
Pada abad ke-19, daerah Pathein 
dikuasai oleh tiga raja muslim India.
Muslim Myanmar saat ini

Muslim di Myanmar saat ini 
identik dengan persoalan pengungsi 
etnis Rohingya yang merana dan 
menderita. Itulah potret kehidupan 
umat Muslim yang tinggal di Myanmar. 
Etnis Rohingya merupakan keturunan 
Bengali, Panthay – Muslim Burma-
Cina. Sejak abad ke-7 M, mereka telah 
tinggal di Arakan  sebuah wilayah 
dengan luas 14.200 mil persegi  
terletak di Barat Myanmar.

Kini, mereka hidup dalam tekanan 
junta militer Myanmar yang bengis 
dan kejam. Penindasan, penganiayaan 

Islam di Myanmar termasuk dalam agama 
minoritas, dengan presentase sekitar 4% 
dari jumlah penduduk di seluruh Myanmar.
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DI MYANMAR 

hingga pembunuhan biasa dialami 
Muslim Rohingya. Junta Militer 
Myanmar memperlakukan Muslim 
Rohingya tak lebih dari sekadar 
binatang. Meski mereka adalah 
penduduk Arakan, namun Junta tak 
mengakui kewarganegaraan mereka.

Tak cuma itu, mereka pun tak 
bisa melakukan perjalanan dari satu 
daerah ke daerah lain di negaranya 
secara leluasa. Tanpa izin dari Junta 
Militer, jangan harap seorang Muslim 
Rohingya bisa melakukan mobilitas 
secara horizontal. Mereka pun tak 
bisa berbisnis atau membuka usaha.

Jangankan untuk usaha, hasil 
pertanian dan perikanan yang 
mereka peroleh dikenakan pajak 
yang sangat tinggi. Tak jarang, 
hasil keringat mereka disita secara 
paksa sebagai hukuman lantaran 
tak mampu membayar pajak. Junta 
Militer pun membatasi para pelajar 
Rohingya agar tak bisa mendapatkan 
pendidikan tinggi. Mereka dilarang 
kuliah baik di dalam maupun di luar 
negeri.

Banyak dari Muslim Rohingya 
yang tak berdaya dijadikan buruh 
paksa. Mereka pun tak diperbolehkan 
menjalan-kan keyakinan mereka 
sebagai seorang Muslim. Ratusan 
masjid dan madrasah di wilayah itu 
telah dihancurkan penguasa yang 
lalim. Al Quran yang mereka jadikan 
pegangan hidup telah diinjak-injak 
dan dibakar para tentara bengis yang 
tak beradab.

Diskriminasi dan penindasan 
senantiasa terjadi, seperti belum lama 
ini pasukan Keamanan Perbatasan 
Burma (NASAKA) menghancurkan 
11 toko milik orang-orang Muslim 
Rohingya, Senin (16/11) di kota 

Maungdau. Mereka menuduh toko 
tersebut di bangun di atas tanah 
pertanian subur. Kemudian junta 
militer Myanmar memerintahkan 
penduduk desa Muslim Arakan 
Rohingya untuk mengosongkan 194 
rumah di kota Sittwe dan Maungdaw 
dalam waktu satu bulan karena rezim 
militer Myanmar akan membangun 
pagar kawat berduri. 

Dan juga, di setiap tahun, ribuan 
dari mereka berusaha melarikan 
diri, melakukan perjalanan paling 
berbahaya menyeberangi perbatasan 
Bangladesh, Thailand, India dan 
Indonesia, dan mereka hanya 
menggunakan kapal boat kecil biasa.

Organisasi PBB yang mengurusi 
masalah pengungsi, UNHCR 
mengung-kapkan, jumlah pengungsi 
Rohingya yang tinggal di dua kamp 
UNHCR Bangladesh mencapai 28 ribu 
orang. Di luar kedua kamp itu, terdapat 
tak kurang dari 200 ribu pengungsi 
Muslim Rohingya yang tak terdata. 
Mereka memilih hidup sebagai 
manusia perahu. Umat Muslim 
yang terusir dari tanah kelahirannya 
itu memilih tinggal di perahu kecil 
yang terapung di pantai. Tak mudah 
bagi mereka untuk mendapatkan 
kehidupan yang layak di negara lain. 
Bahkan, saat terdampar di Thailand, 
pengungsi Muslim Rohingya juga 
diperlakukan secara biadab oleh 
tentara negeri itu. 

Myanmar mengumumkan diri 
sebagai negara dengan kebebasan 
beragama. Namun kenyataannya 
tidak ada negara manapun di dunia 
ini yang seperti Myanmar, dalam 
penyiksaan dan pelecehan terhadap 
agama lain. l

(Republika online. Voa-Islam)
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Al -  Munfiqun

Abu Bakara adalah salah seorang 
shahabat dekat Nabi n. Ia selalu beramal 
dalam kebaikan, dan tidak pernah tanggung-
tanggung dalam menginfaqkan hartanya 
di jalan Alloh. Ia memberikan semua 
hartanya di jalan Alloh l. Salah satu contoh 
kedermawanannya adalah sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari 
Umar bin Khathab a. Ia berkata, “Rosululloh 
memerintahkan kami untuk bersedekah. 
Pada saat itu aku memiliki harta. Lalu aku 
berkata, ‘Hari ini aku akan dapat mendahului 
Abu Bakar. Lalu aku datang membawa 
separuh dari hartaku. Rosululloh n bertanya, 
‘Tidakkah kau sisakan untuk keluargamu?’ Aku 
menjawab,’Aku telah menyisakan sebanyak 
ini.’ Lalu Abu Bakar datang dan membawa 
harta kekayaannya. Rosululloh n bertanya, 
‘Apakah kamu sudah menyisakan untuk 
keluargamu?’ Abu Bakar menjawab, ‘Saya 
telah menyisakan Alloh dan Rosululloh n bagi 
mereka.’ Aku (Umar) berkata, “Demi Alloh, saya 
tidak bisa mengungguli Abu Bakar sedikitpun.”

KEDERMAWANAN 
ABU BAKAR ASH SHIDDIQa

Berinfaq di jalan Alloh l 
adalah amal yang sangat 

luhur, mulia di sisi Alloh l. 
Dia melipatgandakan pahala-

Nya hingga tujuh ratus kali, 
juga menjanjikan pahala 

yang banyak bagi orang yang 
mau menginfaqkan hartanya 

sebagaimana firman-Nya: 
“Perumpamaan (nafkah yang 

dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di 

jalan Alloh adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap 
bulir seratus biji. Alloh melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa 
yang dia kehendaki. Alloh Maha 

luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” 

(QS. Al-Baqarah: 261) 



HASMI e-Magazine   29 

KEDERMAWANAN 
ABU BAKAR ASH SHIDDIQa

Keridhoan pun tertanam pada 
jiwa putrinya yaitu Asma’ d dalam 
riwayatnya, “Tatkala Rosululloh 
pergi bersama Abu Bakar, dan Abu 
Bakar membawa seluruh hartanya 
sebanyak lima atau enam ribu 
dirham. Lalu kakekku, Abu Quhafah 
datang kepada kami. Saat itu beliau 
sudah buta. Kakek berkata: “Demi 
Alloh, sungguh saya berpendapat 
bahwa ia telah menyakiti kalian 
dengan menafkahkan seluruh 
hartanya untuk kepentingannya 
sendiri. Asma’ d berkata, “Tidak 
begitu Kek, sesungguhnya ayah telah 
meninggalkan harta yang banyak 
untuk kami.” 

Asma’ d melanjutkan ucapannya, 
“Lalu aku mengambil beberapa batu 
dan meletakkan pada lubang rumah 
yang menjadi tempat penyimpanan 
harta ayahku. Kemudian saya 
meletakkan pakaian di atas batu-
batu tersebut. Lalu saya menarik 

kakek seraya berkata, “Wahai kakek, 
letakkan tanganmu di atas batu 
ini.” Asma berkata, “Lalu kakekku 
meletakkan tangannya di atasnya, 
lalu berkata, “Tidak mengapa kalau 
dia telah meninggalkan buat kalian 
barang ini. Sesungguhnya dia telah 
berbuat baik dan hal ini adalah 
kelanjutan hidup kalian.” Demi Alloh, 
ayahku tidaklah meninggalkan untuk 
kami, akan tetapi aku melakukan hal 
itu hanya agar kakekku tenang.” (HR. 
Ahmad).

Begitulah kedermawanan Abu 
Bakar a yang menyerahkan seluruh 
harta kekayaannya dengan penuh 
keikhlasan. Lalu berapa persenkah 
harta yang telah kita infaqkan 
di jalan Alloh l, untuk dakwah 
Kemurnian ini? Berapapun persen 
yang kita infaqkan dari harta kita 
dengan istiqomah dan kontinyu, 
maka sudah luar biasa meskipun itu 
masih jauh dari apa yang dilakukan 

oleh Abu Bakara. 
Betapa banyak  jalan 
menuju Jannah, 
namun masih banyak 
orang yang merasa 
berat menitinya. 
Semoga Alloh l 
meng-anugerahkan 
hidayah taufiq-Nya 
kepada kita semua, 
se-hingga dengan-nya 
kita diberi kemauan 
dan kemampuan 
untuk berinfaq di jalan 
dakwah kemurnian, 
dakwah Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah” l
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