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 Salman Al-Farisi 

 

Dalam liputan buku sejarah dan hadist tertoreh nama Salman Al-Farisi. Seorang sahabat 

nabi dari negeri sebrang. Seorang alim yang mengetahui kitab suci. Sejarah keislaman termatub 

didalam musnad Ahmad secara lengkap dengan sanad yang shalih. Salman menceritakannya 

secara langsung kepada Ibnu Abbas. 

Sebelum Rasulullah diutus membawa cahaya hidayah, Salman adalah pemuda Persia, 

anak kesayangan dari seorang tokoh disana, sampai-sampai ayahnya tidak membiarkannya 

keluar rumah lantaran sayang terhadap putranya. 

Saat masih Majusi 

Salman awalnya seorang Majusi penyembah api yang taat. Dia senantiasa menjaga api 

agar tidak padam. 

Suatu hari, Salman diperintahkan untuk melihat kebun ayahnya. Dia pun tolak dari rumah 

menuju kebunnya. Ditengah perjalanan, Salman mendengar suara orang-orang Nasrani sedang 

beribadah didalam gereja. Salman yang tidak mengetahui dunia luar, pun penasaran terhadap 

suara tersebut. Dia mauk kedalam gereja melihat ibadah yang mereka lakukan. 

“Demi Allah, ini lebih baik daripada agama yang kami anut,” katanya dalam hati. 

“Dari mana asal agama ini”, Tanya Salman kepada mereka. 

Mereka menjawab, “Syam” 

Dia terus digereja hingga melihat tengelam dan tidak mendatangi kebun ayahnya. Saat 

dia pulang, ayahnya mengatakan kepadanya, “dari mana kamu nak? Bukan kan aku menyuruhmu 

untuk melihat kebun?”. Salam pun menceritakan perihalnya. Demi melihat anaknya condong 

kepada agama Nasrani, ayahnya pun merantai kakinya dan tidak memperbolehkan keluar rumah. 

Salman tak patah orang, dia mengirim utusan untuk menemui orang-orang Nasrani dan 

berpesan, “jika ada orang yang datang dari negeri Syam, tolong berita saya.” 

Salman bersama pendeta Nasrani 

Datanglah saudagar Nasrani dari negeri Syam, Salman melepaskan rantai besi dikakinya, 

tak kala mereka ingin pulang ke negeri Syam, ia lari dari rumah dan ikut bersama rombongan 

saudagar Nasrani dari negeri  Syam, Salman bertanya, “siapa yang paling utama ilmunya dalam 

agama ini?” 

 



Uskup digereja” jawab mereka. 

Salman pun mendatanginya dan tinggal bersamanya. Ternyata, pendeta ini adalah 

pendeta yang berakhlak jelek. Dia memotivasi orang untuk mengumpulkan uang, namun ternyata 

ia gunakan untuk kepentingannya pribadi, dan tidak memberikan kepada orang miskin. 

Saat ajal menjemput pendeta ini, dia digantikan oleh seorang yang baik. Seorang figur 

yang suhud terhadap dunia, berakhlak mulia, cinta terhadap akhirat, dan rajin beribadah siang 

dan malam. Salman sangat mencintai gurunya ini. 

Tak lama, pendeta ini pun menemui ajalnya. Sebelum pendeta meninggal, Salman 

bertanya siapa yang masih berada diatas agama ini. pendeta itu pun mengatakan, “Anakku, demi 

Allah, pada hari ini aku tidak mengetahui ada seseorang yang menganut ajaran Nasrani. Mereka 

telah meninggalkan banyak dari ajarannya, kecuali seseorang didaerah Mausil, Fulan, dia 

menganut ajaran sepertiku ikutilah dia” 

Demikianlah, Salman ke Maushil setelah mengubur pendeta dan berguru dengan seorang 

Nasrani disana.lagi, maut pun menjemut gurunya, sebelum ajal menjemput gurunya, ia bertanya 

kepada gurunya siapa yang masih berada diatas ajaran ini, “fulan didaerah Nashibin”katanya. 

Hal ini berulang kali terjadi pada Salman, berpindah dari guru ke guru lain dari satu tempat ke 

tempat lain demi mencari hidayah ajaran yang benar. Sampai-sampai, Salman pernah berujar, 

“saya berganti guru sebanyak sebelas kali, dari satu guru ke guru lain.” 

Hingga pada akhirnya, dia berguru kepada seorang pendeta dikota yang bernama 

Almmuriyah. Tak lama, pendeta itu pun meninggal dunia. Sebelum pendeta itu meninggal dunia, 

Salman bertanya dengan pertanyaan yang sama, siapa orang yang masih setia memeluk agama 

Nasrani yang murni. Pendeta itu pun menjawab, “anakku, demi Allah, sekarang ini saya tidak 

tahu ada seseorang yang menganut seperti agama kita ini, tetapi sudah dekat zaman Nabi yang 

diutus membawa agama nabi Ibrahim tempat hijrah banyak pohon kurma dan diapit dua tempat 

yang banyak batu hitam (madinah). Dia memiliki tanda yang tidak tersembunyi: mau memakan 

hadiah, tidak mau memakan sedekah dan diantara pundaknya ada tanda kenabian. Jika kamu bisa 

tinggal bersamanya di negeri itu, lakukanlah.” 

Menjadi budak dimadinah. 

Selang beberapa lama, datang serombongan saudagar dari negeri Arab. Salman pun 

meminta tumpangan kepada mereka dengan bayaran beberapa sapid an kambing hasil 

pekerjaannya. Ditengah perjalanan, tepatnya di Wadi Al-Qura, saudagar tadi menzalimi Salman. 

Dia menjual Salman sebagai budak kepada seorang Yahudi. 

Tak lama bersama Yahudi itu, Salman pun dijual lagi kepada seorang Bani Quraizhah 

dari Madinah. Salman dibawa kemadinah. Saat memasukinya, Salman paham ini kota yang 

dimaksud oleh gurunya. 



Lalu, Rasulullah pun diutus. Saat itu, beliau dimekah dan Salman tidak mengetahui 

perihal beliau dikarenakan kesibukannya sebagai budak. 

Pada saat nabi Hijrah ke Madinah, seorang sepUpu tuanya datang tergopoh-gopoh 

mengeluhkan sesuatu, “wahai fulan, semoga Allah membinasakan Bani Qaillah (yakni Anshor). 

Demi Allah! Ini mereka berkumpul di Kuba menemui seorang dari Mekah, dirinya nabi” tegas 

sepupunya. 

Salman waktu itu berada diatas pohon gemetar demi mendengar berita ini hingga hampir 

menjauhi tuannya. Dia turun dan bertanya kepada sepupu tuannya “apa katamu? Apa katamu?” 

Tuannya pun marah dan memukulnya. “apa urusanmu?! Kembali bekerja! Katanya. 

Salman menjawab. “tidak, saya hanya ingin memastikan saja,” 

Akhirnya, Salman bertemu nabi. 

Malamnya, Salman mengambil perbekalan yang dia kumpulkan. Dia pergi ke Quba 

menemui Rasulullah. Salman menemui beliau dan mengatakan, “saya diberitahu bahwa Anda 

adalah seseorang yang shalih dan sahabat Anda adalah orang yang membutuhkan. Ini milik saya 

untuk sedekah.” Salman mendekatkan bekalnya kepada Nabi. Beliau pun berkata, “makanlah 

kalian.” Sedang beliau tidak menyentuhnya sama sekali. “ini satu tanda.” Kata Salman dalam 

hati. 

Salman pun pulang. Saat Rasulullah hendak berangkat ke Madinah. Salman mendatangi 

beliau, membawa bekal yang lebih banyak dari kemarin dan mengatakan, “saya melihat Anda 

tidak memakan sedekah, ini hadiah untuk Anda sebagai pemuliaan saya terhadap Anda,” beliau 

pun memakan darinya dan menyuruh sahabatnya untuk makan bersama beliau.”Dua tanda.” Kata 

Salman dalam hati. 

Dilain hari, Salman menemui Nabi diperkuburan Baqi’. Salman pun melihat punggung 

Nabi untuk memeriksa tanda ketiga yang berupa tanda kenabian diantara pundak beliau. 

Rasulullah paham bahwa Salman ingin melihat tanda kenabian. Maka Rasulullah pun 

menurunkan pakaian atasnya yang berupa selendang waktu itu. Saat Salman melihat tanda 

kenabian pada punggung beliau, dia memeluk Rasulullah menciumnya dan menangis. Setelah 

sekian lama merindukan hidayah, akhirnya Salman pun bertemu dengan pembawa panji hidayah, 

Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Makhluk yang pantas dibela hingga titik 

darah penghabisan. Tak heran, Salman pun kemudian menjadi salah satu benteng Rasulullah 

dalam sekian peperangan. 

Demikian kisah indah Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Seorang sahabat yang mencari jati 

diri. Kesulitan demi kesulitan dialaminya demi menuntut kebenaran. Kasih sayang dari ayahnya 

tak cukup untuk menghendaki menerima cahaya hidayah. Semoga Allah meridhai dan 

merahmatinya. (Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 1) 



Abu Dzar al-Ghifari 

Perjuangannya dalam mencari hidayah adalah telada. Keteguhannya dalam memegang 

keyakinan adalah panutan. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Dzar. Nama beliau adalah 

jundud bin Junadah Al Ghifani, seorang sahabat yang terkenal kezuhudan dan keilmuannya. Ali 

bin Abi Thalib mengatakan, “ia adalah seorang penampung ilmu Rasulullah yang orang lain 

tidak mampu melakukan.” Beliaulah yang mengucapkan perkataan yang terkenal, tidalah seekor 

burung pun yang mengepakan sayapnya dilangit kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya 

kepada kita.” Dalam indah perjalanan hidup beliau tercermin sifat hamba yang benar-benar 

berjalan menuju kepada Allah ta’ala. 

Beliau termasuk As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang pertama yang masuk islam. 

Perjalanan jauh ia tempuh, tanpa peduli segala resiko ia hadapi. Abu Dzar menuturkan sendiri, “ 

aku adalah orang ke empat dalam islam, ada tiga orang yang masuk Islam sebelumku. Ketika itu, 

aku mendatangi Rasulullah, aku mengatakan, “Assalamu’alaika wahai Rasulullah, aku bersaksi 

bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, aku bersaksi bahwa 

sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.’ Aku pun melihat raut bahagia pada wajah 

Rasulullah.” Demikian fitrah yang bersih. Senantiasa merindu terhadap kebenaran, ke manapun 

akan ia cari untuk meraih kebahagiaan hakiki. 

Dalam Shahih Al Bukhari, Ibnu Abbas mengisahkan bahwa ketika berita tentang 

pengutusan Rasulullah sampai pada Abu Dzar, ia segera mengutus saudaranya yang bernama 

Unais ke Mekah untuk mencari berita yang sesungguhnya. Berangkatlah saudara Abu Dzar 

tersebut ke Mekah, sehingga ia berjumpa dan mendengar dari Rasulullah. Ia pun pulang untuk 

menyampaikan apa yang ia dapatkan kepada Abu Dzar. Ia berkata, “Aku melihat beliau seorang 

yang memerintahkan untuk berakhlak mulia. Beliau mengucapkan ucapan-ucapan indah yang 

bukan syair.” Abu Dzar merasa kurang puas dengan hasil yang dibawa saudaranya. Tekadnya 

semakin bulat untuk hasil yang dibawa saudaranya. Tekadnya semakin bulat untuk menyongsong 

dan meraih kemuliaan demi kemuliaan bersama sang Nabi. 

Ia pun mempersiapkan perbekalan, kemudian berangkat menuju Mekah. Sesampai di 

Masjidil Haram, ia mencari Rasulullah seorang diri, tanpa bertanya kepada seorang pun. Padahal 

ia tidak mengenal beliau. Sampai ketika malam menyelimuti bumi, Ali melihat Abu Dzar, Ali 

tahu bahwa ia adalah orang asing. Kemudian Ali menawarkan kepada Abu Dzar untuk bermalam 

dirumahnya. Ketika pagi menjelang, Abu Dzar pun membawa perbekalannya ke masjid. Sampai 

sore tiba, ia masih bertemu dengan nabi, ia pun mencari tempat dimasjid untuk tidur. Ketika Ali 

melewatinya, mengatakan, “tidakkah sekarang waktunya orang ini menyebutkan asalnya.” Ali 

pun mengajak Abu Dzar kembali untuk bermalam dirumahnya. Tetapi masing-masing belum 

bertanya kepada yang lainnya tentang tujuan kedatangan Abu Dzar. 

Pada hari ketiga, Ali kembali mengajak Abu Dzar. Ali mulai membuka pertanyaan. 

“Bisakah Anda menyampaikan kepadaku sebab kedatangan Anda?” 



Abu Dzar menjawab, “seandainya Anda berjanji untuk menunjukanku kepada apa yang 

aku cari, akan kuceritakan kepada Anda.” 

Setelah Ali menyanggupi, Abu Dzar menceritakan tujuan kedatangannya. Ali 

Mengatakan, “sungguh beliau benar-benar utusan Allah. Besok pagi ikutilah aku, ketika ada 

sesuatu yang aku khawatirkan menimpamu, nanti aku akan berdiri seolah-olah menuangkan air, 

sebagai isyarat. Apabila aku kembali berjalan ikutilah aku sampai engkau masuk ke rumah yang 

aku masuki.” 

Abu Dzar melakukannya, ia mengikuti Ali sampai tiba menemui nabi. Ia dengarkan 

sabda-sabda beliau. Seketika itu pula kesejukkan Islam menyentuh qalbunya, ia pun masuk 

Islam. Rasulullah bersabda, “kembalilah kepada kaummu, sampaikan kepada mereka tentang 

Islam. Tinggallah bersama mereka sampai datang perintah dariku.” Ya, ketika seseorang 

bersungguh-sungguh mencari hidayah, Allah pasti akan membimbingnya. Allah tunjukan jalan 

keselamatan baginya. 

Abu Dzar mengatakan, “Demi Allah, aku akan mengumumkan ke-Islamanku dihadapan 

mereka.” Abu Dzar pergi ke masjid, ia berteriak mengatakan, “Asyhadu an laa ilaha illallah, wa 

asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.” Manusia pun bangkit memukuli Abu Dzar sampai 

terkapar. Disaat genting seperti itu, datanglah Al-Abbas kemudian memeluknya. Ia mengatakan, 

“celakalah kalian, tidakkah kalian tahu orang ini dari kabilah Ghifar, jalan yang kalian lewati 

ketika berdagang ke Syam?” mereka pun melepaskan Abu Dzar. Esok harinya Abu Dzar 

mengulangi perbuatannya. Kaum musyrikinpun menimpakan kepadanya sebagaimana 

sebelumnya. Lagi-lagi Al-Abbas menghentikannya. Kemudian Abu Dzar kembali ke kaumnya 

sampai lewat perang Badr, Uhud dan Khandaq. 

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Abu Dzar sebelum bertemu Nabi sudah 

melakukan shalat. Ia berkisahkan sendiri hal ini kepada Abdullah bin Shamit, “Aku sudah shalat 

sebelum diutusnya Rasulullah selama tiga tahun.” 

Abdullah berkata, “untuk siapa?” 

“Untuk Allah” Jawab Abu Dzar. 

Abdullah berkata, “lantas menghadap kemana?” 

“Menghadap kemana Allah hadapkan.” Jawabnya. Bahkan dikisahkan bahwa Abu Dzar 

pada masa jahiliah telah beribadah kepada Allah semata. Dari dahulu ia mengatakan ‘Laa ilaha 

illallah’. MasyaAllah… 

Abu Dzar meninggal didaerah Ar-Rabadzah pada tahub 32 H. Beliau dishalai oleh 

Abdullah bin Masud bersama rombongan yang lain ketika pulang dari Kufah. Diantara 

rombongan itu adalah Hajar bin Al-Adbar, Malik bin  Al-Harits Al Asytar, dan seorang pemuda 

Anshar. 



Malik bin Al-Harits mengatakan bahwa Ummu Dzar, istri Abu Dzar, mengisahkan bahwa 

saat kematian suaminya dia berkata kepada Ab Dzar, “Bagaimana aku tidak menangis, engkau 

meninggal ditengah gurun sedangkan kita tidak memiliki kain yang cukup untuk mengafanimu, 

aku juga tidak mempunyai kemampuan untuk memakamkanmu.” 

Abu Dzar mengatakan, “bergembirlah dan jangan menangis. Sungguh aku mendengar 

Rasulullah bersabda, Tidaklah dua orang muslim yang ditinggal mati dua atau tiga anaknya, 

lantas bersabar dan mengharap pahala dari Allah, lalu mereka melihat neraka, selama-lamanya.’ 

Sedangkan tiga anak kita telah meninggal. Aku juga mendengar Rasulullah bersabda,  ‘Sunggu 

akan meninggal salah seorang dari kalian ditengah padang gurun yang akan disaksikan 

jenazahnya oleh sekelompok kaum mukminin.’ Dan semua yang mendengar hadist beliau ini 

telah meninggal diperkampungan atau dalam pemukiman, kecuali aku. Akulah yang dimaksud 

Rasulullah, aku tidak dusta, tidak pula didustakan. Maka lihatlah ke jalan.” 

Ummu Dzar melanjutkan, “Aku pun naik keatas gundukan untuk melihat-lihat kejalan, 

ketika tidak melihat sesuatupun, aku kembali. Begitu berulang-ulang, sampai tiba-tiba aku 

melihat sekelompokan orang diatas gundukan mereka.” 

Ummu Dzar mengisyaratkan agar mereka mendekat. Segera mereka kea rah Ummu Dzar 

kemudian mereka mengatakan, “Wahai hamba Allah, kenapa engkau?” 

Ummu Dzar menjawab, “seorang muslim meninggal apakah kalian bersedia 

mengafaninnya?” 

Mereka bertanya siapa gerangan yang meninggal? Ummu Dzar menjawab, “Abu Dzar.” 

Mereka memastikan, “Apakah sahabat Rasulullah?” 

Ummu Dzar mengiyakannya. 

Mereka kembali dan segera menemui Abu Dzar yang hampir meninggal. Abu Dzar 

kemudian menyampaikan perkataan Rasulullah sebagaimana yang disampaikan kepada Ummu 

Dzar. Kemudian mengatakan, “Seandainya aku atau istriku memiliki kain yang cukup untuk 

mengafani, aku tidak mau dikafani kecuali dari kainku atau istriku. Aku minta kalian atas nama 

Allah, janganlah kalian kafani aku dengan kain dari orang yang dulu pernah sebagai pemimpin, 

wakil pemimpin ketua atau utusan. Dan tidaklah ada yang memenuhi syarat Abu Dzar kecuali 

seorang pemuda Anshar. 

Ia mengatakan, “Aku yang akan mengafanimu sengan kainku ini dan dua kain pintalan 

ibuku, wahai pamanku.” 

Abu Dzar mengatakan, “engkau yang mengafaniku anakku.” 

Pemuda Anshar ini akhirnya yang mengafani Abu Dzar. 



Abu Dzar meninggal, kembali menghadap Rabbul ‘alamin Allah Yang Maha Tinggi 

meninggalkan dunia yang hina lagi fana. Beliau meninggal disaksikan dan diurus jenazahnya 

oleh Abdullah bin Mas’ud beserta rombongan beliau. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, 

“Semoga Allah merahmati Abu Dzar, hidup sendirian, mati sendirian, dan kelak akan 

dibangkitkan sendirian.” 

Demikian sekilah sejarah indah figure teladan, Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, 

semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Allahu a’alam (farhan) 

Referensi: 

Shahih As-Sirah An-Nabawiyyah karya Syaikh Al Albani 

Al-isti’ab karya Iman Ibnu Abdil Barr 

Al-Ishabah karya Iman Ibnu Hajar 

Fathul Bari karya Iman Ibnu Hajar 

 

(Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembunuh Seratus Jiwa 

Dalam lembaran kitab hadist banyak sekali kita temukan kisah-kisah penuh hikmah yang 

dituturkan oleh Rasulullah. Inilah hikmah dakwah beliau dan bagusnya cara mendidik beliau. 

Karena dengan menyebut kisah nyata, orang cenderung tertarik dan mudah mencerna untuk 

mencontohnya. Salah satunya adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Iman 

Muslim dalam kitab shahihnya, dari shahabatnya Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al 

Khudri, Rasulullah mengisahkan bahwa pada umat terdahulu ada orang pembunuh yang telah 

membunuh 99 jiwa. Orang ini bertanya-tanya siapakah manusia yang paling berilmu diatas dunia 

ini. ia ingin bertaubat namun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Disinilah pentingnya 

seorang yang berilmu yang senantiasa membimbing manusia kepada hidayah, rahmat dan 

ampunan Allah ta’ala. Seorang berilmu ditengah manusia ibarat pelita dalam gulita. 

Pembunuh ini ditunjukan kepada rahib, seorang ahli ibadah. Ia pun lantas mendatangi dan 

bertanya kepada si rahib apakah taubatnya bisa diterima. Tanpa landasan ilmu si rahib 

menjawab, ‘tidak’. 

Demi mendengarkan jawaban ini, dibunuhlah si rahib tersebut sehingga lengkap 100 jiwa 

yang dibunuh. Inilah hukuman yang Allah segerakan didunia bagi orang yang berkata atas nama 

agama tanpa ilmu. Sebuah dosa besar yang Allah sebutkan setelah kesyikikan. Allah berfirman: 

“Katakanlah, “Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun 

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) mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui.” (Q.S. Al 

A’raf:33). Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah ta’ala mengurut dosa 

dari yang teringan. Sehingga dosa yang disebutkan terakhir adalah yang paling besar. Kita 

berlindung kepada Allah dari dosa-dosa ini. 

Setelah pembunuh ini terus mencari, ditunjukkanlah kepada seorang yang berilmu. Si 

pembunuh menceritakan kisahnya yang telah membunuh 100 jiwa. Ia meminta solusi kepada 

orang alim tersebut tentang taubat yang harus ia lakukan. Sang alim membimbingkan untuk 

meninggalkan daerahnya yang jelek menuju daerah yang masyarakatnya masih diatas fitrah, 

beribadah kepada Allah saja. Karena lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap agama 

seseorang. Bahkan, Allah Yang Maha Mengetahui memerintahkan Nabi-Nya untuk memilih 

lingkungan yang baik. 

Allah berfirman yang artinya, “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang 

yang menyeru Rabb mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya dan 

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengarapkan perhiasan dunia ini, dan 

janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta 

menututi hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S Al Kahfi: 28) 



Malaikat azab menyahut, “Tetapi ia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali.” Di 

saat itulah, datang seorang malaikat dalam wujud manusia yang mereka jadikan sebagai hakim 

untuk memutuskan perselisihan mereka. maka diputuskan untuk mengukur jarak antara dua 

daerah, yaitu daerah asal dan daerah yang dituju, manakah yang lebih dekat dengan tempat 

tersebut. Setelah diukur, ternyata lebih dekat kepada daerah yang dituju, diambillah ruh tersebut 

oleh malaikat rahmat.  

Demikianlah,  siapa yang niatnya jujur dan berusaha sekuat tenaga untuk berhijrah 

kepada Allah  maka ia pasti akan mendapatkan pahala, walaupun ia belum pernah mengamalkan 

amalan shalih selain niatnya yang jujur. Allah pun pasti akan menolong dan membimbing orang 

yang demikian ini. sebagaimana disebutkan dalam sebagaian riwayat lain bahwa Allah ta’ala 

memerintahkan kepada daerah yang jelek penduduknya untuk menjauh dari pembunuh ini, dan 

mewahyukan daerah yang baik untuk mendekat. Sehingga, setelah diukur jadilah daerah yang 

shaleh lebih dekat dengan selisih satu jengkal, kemudian Allah ta’ala mengampuninya. 

Dalam riwayat yang lain pula disebutkan bahwa ketika maut menjemput, orang ini tetap 

berusaha merayap mendekat daerah yang shalih dengan dadanya. Ini sesuai dengan janji Allah 

dalam salah satu ayatnya yang artinya, “Dan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-‘Ankabut: 

69). Dan inilah rahmat dan kasih sayang Allah ta’ala Yang Maha Luas. Allah ta’ala mengampuni 

dosa apapun bagi yang bertaubat dengan sungguh-sungguh.  Allah ta’ala berfirman yang artinya, 

“kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman  dan mengerjakan amal shalih, maka kejahatan 

mereka itu akan diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya 

ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (Q.S Al Furqan: 70,71) 

Kisah dalam hadist ini juga menunjukan kepada kita bahwa amalan itu tergantung pada 

penutupnya. Siapa yang sepanjang umurnya terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian 

dipenghujung umurnya ia bertaubat atas taufik dan hidayah dari Allah, Allah pasti akan 

mengampuninya. Sebaliknya, siapa yang selalu berbuat kebaikan, tetapi diakhir kehidupannya ia 

bermaksiat kepada Allah, maka amalannya sesuai penutupnya. Rasulullah menegaskan, 

“Hanyalah amalan itu tergantung penutupnya.” (HR.Al-Buhkari dari shahabat Sahl bin Saad. 

Namun, perlu kita pahami, amalan akhirnya ini sangat ditentukan oleh amalan-amalan kita 

sebelumnya. 

Semoga Allah ta’ala senantiasa mengaruniakan kepada kita semua nikmat istiqomah 

sehingga mengharap kepada-Nya dengan husnul khatimah. Amin. Allahu a’lam. (farhan) 

(sumber: Majalah Tashfiyah edisi 5) 

 



Berbakti kepada Ibu 

Kisah Juraij 

Al-Ustadz Abu Muhammad Harits 

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda, menceritakan beberapa peristiwa yang pernah 

terjadi dimasa lalu. Salah satunya tentang seorang ahli ibadah bernama Juraij. 

Dahulu kala, dikalangan Bani Israil ada seorang yang dikenal bernama Juraij. Pada suatu 

hari, ketika ia sedang shalat, datanglah ibunya memanggil. 

Juraij engan memenuhi panggilannya. Katanya (dalam hati), “Saya menjawab 

panggilannya, ataukah saya tetap shalat?” 

Kemudian ibunya datang lagi (memanggil, tapi Juraij tidak menyahut). Sang ibu pun 

berdoa, “Ya Allah, janganlah Engkau mematikan dia sampai Engkau memperlihatkan kepadanya 

wajah para wanita pelacur.” 

Suatu ketika, Juraij sedang berada ditempat ibadahnya. Ada seorang wanita berkata, 

“sungguh, saya pasti akan membuat Juraij terfitnah (tergoda untuk menzinainya, red.).” Dia pun 

menawarkan diri kepadanya dan mengajaknya bicara. Namun Juraij menolak. 

Akhirnya wanita itu mendatangi seorang penggembala kambing dan menyerahkan diri 

kepadanya (berzina, red). 

(beberapa waktu kemudian), wanita itu melahirkan seorang anak. Dia berkata, (Anak) ini 

dari Juraij.” 

Penduduk kampung itu pun mendatangi Juraij, menghancurkan tempat ibadahnya dan 

memyeretnya serta mencacinya. 

Juraij pun berwudhu dan shalat. Kemudian dia mendatangi bayi itu dan bertanya, 

“Siapakah ayahmu, wahai anak?” 

Bayi itu menjawab, “Si penggembala.”  

Akhirnya penduduk kampung itu pun berkata, “Kami bangun kembali biaramu dari 

emas?” 

Kata Juraij, “Tidak. Tapi (bangunlah kembali dari tanah.” 

Kisah ini terjadi berabad-abad yang lalu, dizaman Bani Israil, sebelum Rasulullah 

dilahirkan. 



Mulanya, Juraij hanya seorang pedagang. Kadang berhasil, dia memperoleh laba. Tapi 

tidak jarang pula dia mengalami kerugian. Melihat kenyataan ini, Juraij merenung dan berkata  

dalam hatinya, “Sungguh, tidak ada kebaikan dalam peniagaan seperti ini, aku ingin mencari 

peniagaan yang lebih baik daripada ini.” 

Mulailah ia membangun sebuah tempat ibadah tempat ia beribadah di dalamnya. 

Akhirnya, dia pun tenggelam dalam kekhusyukan beribadah kepada Allah. 

 

Ujian pun datang 

Sunnatullah pasti berlaku pada setiap hamba Allah. Mereka yang mengaku dirinya 

beriman, menyatakan cinta kepada Allah, pasti menerima ujian sesuai tingkat iman yang ada 

dalam dadanya. Terlebih jika Allah mencintai hamba tersebut. 

Rasulullah bersabda: 

“Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menimpakan petaka 

(ujian) pada mereka. Oleh karena itu, siapa yang menerimanya dengan ridha niscaya dia akan 

memperoleh keridhaan (dari Allah), sedangkan mereka yang merasa marah (tidak rela 

menerimannya), tentu dia memperoleh murka (dari Allah) 

Beliau pernah ditanya, “siapakah yang paling berat ujiannya?” 

“para nabi, kemudian yang (mulia) seperti mereka, dan yang seperti mereka. Seseorang 

itu akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau dia teguh dan kokoh dalam agama, 

niscaya berat pula ujiannya. Kalau dia rapuh dalam beragama, tentu ringan pula ujian yang 

diterimanya. Senantiasa seseorang mendapat ujian, sehingga dia dibiarkan berjalan dimuka bumi 

dalam keadaan tidak mempunyai kesalahan.” 

Suatu ketika, saat Juraij sedang shalat, ibunya datang memanggil, “wahai Juraij. Wahai 

anakku, temuilah. Aku adalah ibumu, bicaralah denganku!” 

Juraij yang sedang shalat ragu-ragu, apakah dia harus membatalkan shalatnya lalu 

menemui ibunya, ataukah dia tetap meneruskan shalatnya? 

“Ya Allah, shalatku ataukah ibuku?” 

Sang ibupun pergi. Tak lama, beliau datang lagi memanggil, “wahai Juraij, wahai 

amakku, temuilah. Aku adalah ibumu, bicaralah denganku!” 

Ternyata, tidak ada jawaban dari Juraij.. Sang ibu merasa masygul. Ada apa dengan 

putranya, beberapa kali penggilannya tidak disahut oleh sang anak? 



Akhirnya tak sabar menahan kejengkelannya, sang ibu memanjatkan doa, “Ya Allah, 

jangan engkau mematikan Juraij sampai Engkau memperlihatkan kepadanya wajah wanita 

pelacur.” 

Sebuah “kesalahan” yang kelihatanya cukup ringan, hanya karena dia tidak menyahut 

pangilan sang ibu yang telah melahirkan dan mengasuhnya sejak dia kecil. Bahkan perbuatan itu 

bukan pula didasari karena dia durhaka kepada ibunya. 

Tidak. Juraij bukan anak durhaka. Dia justru sedang berada diantara dua sikap ta’zhim 

(pengagungan): anatara mengagungkan hak Allah yang dia sedang berlari shalat dihadapan-Nya 

ataukah hak sang ibu yang telah melahirkan dan mengasuhnya? 

Juraij berkata, “Ya Allah, shalatku ataukah ibuku?” 

Akhirnya, Juraij tetap meneruskan shalatnya  

Dalam shalatnya Juraij masih sempat mendengarkan doa yang dipanjatkan sang ibu. 

sebuah doa yang mustahab, bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa. Dari seorang ibu 

yang salehah, yang dikecewakan oleh putra yang telah dilahirkan dan dibesarkannya. 

Duhai, kiranya manusia mengetahui hak Allah dan menunaikannya secara sempurna, 

tentulah mereka pun tahu betapa mulai kedudukan orang tua dalam diri mereka, sesudah Allah 

dan Rasul-Nya. 

Dalam banyak ayat-Nya, Allah selalu mengurutkan (menundukkan) berbagai kebaikan 

dan ketaatan kepada orang tua sesudah perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Allah berfirman: 

“Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Al-Isra’: 23) 

Selang beberapa waktu kemudian. Ketika nama Juraij dikenal sebagai seorang ahli 

ibadah, terdengarlah beritanya oleh seorang pelacur yang sangat cantik di daerah tersebut. Harga 

diri wanita itu seolah-olah tertantang. Dia merasa tinggi hati karena hampir setiap laki-laki di 

daerah tersebut, sama mengharapkan dirinya. 

Sehebat apakah laki-laki bernama Juraij itu? Siapakah dia? Apakah dia seorang nabi? 

Ataukah malaikat? Tidak adakah yang dapat meruntuhkan imannya? Pada setiap perempuan 

memuja dirinya? 

Akhirnya dia bertekad untuk menjatuhkan pamor dan merusak ibadah Juraij. 



Datanglah dia berkunjung hendak merayu Juraij agar mau berzina dengannya. Wanita itu 

benar-benar mengerahkan segenap upayanya untuk menggoda dan membujuk Juraij agar mau 

menyentuhnya. Juraij tetap menolak. 

Berbagai cara telah dilakukan oleh wanita itu, tapi Juraij tetap tak bergeming. Karena 

syahwatnya sudah terlanjut memuncak sementara Juraij tidak menggubrisnya, wanita itu jengkel 

dan pergi. 

Kebetulan, disekitar tempat ibadah Juraij ada seorang penggembala yang biasa membawa 

kambingnya merumput disana. 

Sambil beristirahat, penggembala itu melepas kambing-kambingnya berlarian  di padang 

rumput sepi itu. 

Saat dia sedang memperhatikan kambingnya, datanglah wanita yang tadi merayu 

pengembala itu. Dengan keahliannya, dia berhasil merayu si penggembala dan terjadilah 

perbuatan keji itu. 

Setelah itu, si wanita pun pergi meninggalkan penggembala dan kampung Juraij dengan 

satu rencana jahat yang sudah dipersiapkannya. 

Dia harus menghancurkan nama baik Juraij. 

Keadaan tetap sebagaimana semuala. Juraij tetap sibuk dengan ibadahnya. Sang ibu 

sudah tidak pernah datang ke tempat Juraij. Entah karena marah, sedih atau yang lainnya. 

Beberapa waktu kemudian, dikampung seberangn, si wanita yang dahulu merayu Juraij 

hamil dan sudah saatnya melahirkan. 

Tak beberapa lama, sang bayi pun lahir. 

Wanita itu, didorong keinginannya untuk menghancurkan nama baik Juraij, walaupun 

masih dalam keadaan masa nifas, tetap keluar membawa bayi itu ke tengah-tengah kumpulan 

orang  banyak. Dengan terheran-heran, orang-orang kampung itu bertanya, kapan wanita itu 

menikah? Kapan wanita ini menikah? Laki-laki mana yang mau menikahi wanita seperti ini? 

Siapa pula suaminya? Dimana mereka menikah? 

Sejumlah pertanyaan muncul dalam benak mereka. Tapi agaknya, semua sudah 

diperhitungkan  wanita tersebut. Semua pertanyaan yang mereka ajukan sudah ada jawabanya. 

Dengan tenang, dia berkata kepada penduduk kampung itu, “Ini (hasil hubunganku) 

dengan Juraij.” 

Bagai disengat kalajengking, mereka tersentak kaget. Juraij, ahli ibadah yang terkenal 

itu? 



Jadi, selama ini dia berpura-pura alim, tetapi melakukan perbuatan tak senonoh dengan 

perempuan seperti ini? 

Akhirnya sumpah serapah dan cacian berhamburan dari mulut mereka. 

Penipu, mura’I (orang yang berbuat riya’) ingin dipuji dan umpatan lainnya mereka 

tujukan kepada Juraij. 

Tak puas sampai disitu, berduyun-duyun mereka datang menyerbu tempat ibadah Juraij. 

Dari bawah tempat ibadah tersebut, mereka berteriak mencaci maki Juraij dan 

menyuruhnya turun. 

Juraij tak memperdulikan mereka, dia tetap tenggelam dalam ibadahnya. 

Warga semakin tak sabar. Beberapa orang diantara mereka memukulkan palu, pacul dan 

benda-benda keras lainnya untuk meruntuhkan tempat ibadah itu. 

Mau tak mau Juraij pun keluar. 

Dia tersenyum… 

Warga merasa heran, mengapa dia tersenyum? tentu saja semua itu membuat ia jengkel. 

Sambil memaki, mereka semakin jengkel. Sambil memaki,  mereka membelitkan tali dileher 

kedua rang yang mereka ‘yakini’ telah berzina ini. Juraij dan si pelacur. 

Dalam ajaran mereka ketika itu, orang yang berbuat demikian harus dibunuh. 

Tapi, mengapa Juraij tersenyum? 

Ya, ada apa? Juraij ingat, dalam shalatnya sayup-sayup dia sempat mendengar dia yang 

dipanjatkan sang ibu yang kecewa. 

Inilah kenyataan dari doa tersebut. 

Akhirnya, Juraij minta izin untuk berwudhu lalu shalat. 

Selesai shalat, Juraij mendekati wanita dan bayinya tersebut. Kemudian, dia menekan 

jarinya ketubuh si bayi sambil bertanya, “Wahai bayi, siapakah ayahmu?” 

Mahasuci Allah ysng membuat bicara segala sesuatu yang Dia kehendaki untuk 

berbicara. Itulah sebagian kecil bukti kekuasaan Allah Yang Maha Perkasa. 

Bukan hanya bayi manusia, bahkan benda-benda matipun bicara segala sesuatu yang ia 

hendaki untuk berbicara. Kulit, pendengaran dan penglihatan  manusia nanti juga akan berbicara 

menjadi saksi terhadap pemiliknya. 



Kapankah itu terjadi? Jangan Tanya, kapan itu terjadi. 

Tapi, seharusnya kita bertanya, sudahkan kita mempersiapkan jawaban atas setiap 

pertanyaan yang akan diajukan kepada kita dipadang mahsyar nanti? Sebelum pendengaran dan 

penglihatan, dan kulit-kulit kita menjadi saksi terhadap diri kita? Sebelum mulut kita dikunci,  

tidak lagi mampu berkata-kata sepatah pun? 

Itulah hari, ketika manusia berdiri dihadapan Allah Yang Maha Adil dan Bijaksana. Dzat 

yang menguasai hari pembalasan. Hari yang pasti terjadi. 

Setiap orang sendiri-sendiri berbicara dengan Rabbnya, tanpa seorang penerjemahpun. 

Dia harus siap memberi jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tentang 

waktunya, untuk apa dia habiskan? Tentang kekuatannya, apa yang dilakukan dengan kekuatan 

tersebut? Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan? Serta tentang 

ilmunya, apa yang dikerjakannya dengan ilmu itu? 

Itulah sabda Nabi: 

“Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga dia ditanya 

tentang: Umurnya (waktu), dalam urusan apa dia gunakan. Tentang ilmu, bagaimana dia 

mengamalkannya? Tentang hartanya, darimana dia memperolehnya dan kemana dia belanjakan? 

Juga tentang jasmani (kekuatan)nya dalam urusan apa dia habiskan?” (dishahihkan oleh Asy-

Syaikh Al-Albani.) 

Ingatlah kita semua pasti dihadapkan kepada Allah dan ditanya tentang semua aktivitas 

kita selama hidup di alam dunia. Mungkin kita membayangkan bisa berdusta di dalam 

‘persidangan’ itu. Bahkan, setiap kita berusaha membela diri dengan menyebut kebaikan-

kebaikannya atau mengelakan tuduhan yang ditujukan kepadanya. 

Tetapi jelas sekali, semua itu tidak berguna. Karena Allah berfirman: 

“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan,dan kulit mereka 

menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata 

kepada kulit mereka, “mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?” Kulit mereka menjawab, 

“Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan 

kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Fushshilat: 20-

21) 

Maka, ingatlah. Itulah kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan-

Nya membuat bicara segala sesuatu, tidak hanya diakhirat nanti… 

Sang bayi yang baru saja lahir, Allah takdirkan mampu berbicara. 

Dengan jelas didengar oleh semua yang hadir dalam ‘persidangan’ itu, bayi itu menjawab 

pertanyaan Juraij tadi, “Bapakku adalah si pengembala.” 



Kalimat ini meruntuhkan kemarahan yang bercokol di hati warga saat itu. Jelas sudah, 

ternyata Juraij tak bersalah. Dia betul-betul suci dari perbuatan keji seperti yang mereka 

tujuhkan. 

Dengan penuh rasa sesal, sambil menciumi Juraij, warga meminta maaf kepada Juraij dan 

menawarkan,  “bagaiman kalau kami bangun kembali tempat ibadahmu dari emas atau perak?” 

Dengan halus Juraij menolak dan berkata, “tidak perlu, cukup seperti sebelumnya, dari 

tanah.” 

Keadaan menjadi tenang, warga pun pulang ketempat masing-masing. 

Keikhlasan, kesungguhan dan kejujuran dalam pengabdian, disamping rahmat serta kasih 

sayang Allah tentunya, itulah yang menyelamatkan Juraij. 

Demikian Allah berbuat terhadap hamba-hamba yang dicintai-Nya. Rasulullah bersabda: 

“Apabila Allah menghendaki kebaikan pada salah seorang hamba-Nya, niscaya Dia 

segerakan hukum untuknya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan atas hamba-Nya, tentu 

Dia tahan darinya (hukuman) dengan dosanya, sampai Dia sempurnakan (balasan) dosa itu pada 

hari kiamat. (HR.Tirmidzi) (no.2396) dan kata Asy-Syaikh Al Albani, “Hasan Shahih) 

(Sumber: Majalah Asy-Syariah No.61/VI/1431 H/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nabi Musa di Negeri Madyan 

(Al-Ustadz Abu Muhammad Harits) 

 

 Kekejaman Fir’aun dan bangsa Qibthi (Mesir) ketika itu membuat Nabi Musa harus 

berangkat meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan pertolongan Allah yang senantiasa 

mengawasi hamba-Nya, sampailah beliau di negeri Madyan 

 Perjalanan panjang dan sangat menyulitkan. Dalam keadaan tanpa persiapan bekal, 

hanya bersandar kepada Allah Yang Maha Melindungi. 

 Beliau pun beristirahat didekat sebuah sumber air yang tengah ramai didatangi para 

pengembala ternak yang sedang memberi minum gembalaan mereka. 

 “Dan tatkala ia menghadap kearah negeri Madyan ia berdoa (lagi): ‘Mudah-mudahan 

Rabbku memimpinku ke jalan yang benar.’ Dan tatkala ia sampai disumber air negeri Madyan ia 

menjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meninumkan (ternaknya), dan ia menjumpai 

dibelakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa 

berkata: ‘Apakah maksud kalian (dengan berbuat begitu)?’ kedua wanita itu menjawab: ‘Kami 

tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan 

(ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.’ 

 Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya. Kemudian dia 

kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: ‘Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat 

memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.’ 

 Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan 

dengan malu-malu, ia berkata: ‘Sesungguhnya ayahku memanggilmu agar ia memberi balasan 

terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.’ Maka tatkala Musa mendatangi ayah 

mereka dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Dia berkata: ‘Jangan kamu takut. 

Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.’  

 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku, ambilah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’ 

 Berkatalah dia: ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah 

seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka  aku tidak 



hendak memberatkan kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang 

yang baik’.” (Al Qashash: 22-27) 

 

Firman Allah: 

 Dan tatkala ia sampai, yakni tiba di sumber air negeri Madyan.  

 Ia menjumpai di sana sekumpulan orang, yang sedang memberi minum ternak-ternak 

mereka. 

 Dan ia menjumpai dibelakang orang banyak itu, kedua orang wanita yang sedang 

menghambat (ternaknya), yang menahan kambing-kambing mereka dari kerumunan orang 

banyak. 

Siang itu sangat panas setelah selesai memberi minum ternak kedua wanita itu, Nabi 

Musa segera berteduh dibawah sebatang pohon dan berdoa: 

 “Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang 

Engkau turunkan kepadaku.” 

 Sebuah permintaan melalui ungkapan tentang keadaan diri beliau. Permintaan 

melalui keadaan yang dialami, lebih sempurna daripada meminta dengan ucapan lisan. Sehingga 

dengan keadaan dirinya itu, seseorang senantiasa berdoa kepada Allah . 

 Ucapan ini terdengar oleh kedua wanita tersebut. Mereka pun segera pulang 

menemui ayah mereka. 

 Sang ayah terheran-heran, karena tidak biasanya kedua putrinya pulang secepat itu. 

Mengetahui keheranan ayahanda mereka, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Keduanya 

menceritakan apa yang terjadi. 

 Mendengar cerita putrinya, orang tua itu bergerak ingin memberi balasan atas 

kebaikan Musa yang telah membantu mereka. Maka dia mengutus salah seorang putrinya.  

 

Allah berfirman: 

 “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan 

dengan malu-malu,” sambil menutupi wajahnya  dengan sebagian pakaiannya. Ini menunjukan 

kesempurnaan iman dan kemuliaan dirinya, bukan wanita yang “berani” (jalang), suka keluar 

masuk kepada laki-laki. 



 Sedangkan sikap malu pada seorang manusia, terlebih pada seorang wanita, 

merupakan sifat yang paling luhur dan sangat agung. Rasulullah bersabda:  

 “Rasa malu itu tidaklah datang melainkan dengan membawa kebaikan.(HR.Bukhari 

dan Muslim dari ‘Imran bin Hushain) 

Dalam hadist lain, beliau menyatakan bahwa: 

 “Rasa malu itu adalah bagian dari iman. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 Malu yang sesuai syariat adalah malu yang mendorong seseorang menjaga batas-

batas hukum dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan seringnya, rasa malu ini 

menuntut adanya sikap wara’ dan menjaga diri dari berbagai syubhat. 

Allah berfirman: 

 Ia berkata: “Sesungguhnya ayahku memanggilmu agar ia memberi balasan terhadap 

(kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” 

 Perkataan gadis itu menepis berbagai dugaan yang mungkin timbul akibat 

kedatangannya. Hal ini juga menunjukan kesempurnaan rasa malu dan pemeliharaan dirinya. 

 Nabi Musa menyambut juga undangan itu walaupun bukan untuk mengharapkan 

upah, tetapi ingin bertemu dengan orang tua yang menundangnya. Mereka pun berangkat menuju 

kerumah lelaki tua yang shalih itu. 

 Beliau memerintahkan gadis itu berjalan di belakangnya dan agar memberi isyarat 

dengan lemparan batu kea rah mana yang dituju untuk sampai di rumahnya. 

 Sesampainya dirumah lelaki shalih itu, Nabi Musa menceritakan keadaan dirinya. 

Orang tua itu mendengarkan, lalu berkata:  

 “Jangan kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.” 

 Kondisi rumah yang tidak ada tenaga laki-laki yang kuat dalam membantu 

menggembalakan kambing, mendorong salah seorang putrid laki-laki shalih itu untuk berkata: 

“wahai ayah, jadikanlah dia sebagai orang yang bekerja untuk kita.” 

 Maksudnya, untuk menggembalakan kambing. Kemudian, anak gadis itu memuji 

Nabi Musa bahwasanya beliau adalah seorang laki-laki yang kuat dan dapat dipercaya. 

 Orang tua yang shalih itu merasa cemburu. Heran, dari mana putrinya mengetahui 

keadaan ‘laki-laki asing ini?’ itulah kecemburuan yang pada tempatnya. Bukan kebiasaan 

putrinya untuk bercampur-baur dengan kaum laki-laki. Bukan pula watak mereka untuk 

memerhatikan laki-laki yang bukan mahram mereka. sebagai ayah, beliau tidak suka bila melihat 



putrid melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Meskipun dia percaya kepribadian 

putrinya, beliau tetap menanyakan darimana putrinya tahu keadaan laki-laki asing itu. 

 Putrinya menerangkan: “Dia sanggup menggagkat batu penutup perigi tempat minum 

para gembala seorang diri. padahal batu itu hanya bisa diangat paling sedikit sepuluh orang laki-

laki. Itulah kekuatannya. (demikian dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya) 

sedangkan amanahnya, ketika saya berjalan didepannya, dia memerintahkan saya agar berjalan 

dibelakang dan memberi isyarat kea rah mana yang dituju.” 

 Demikian yang diriwayatkan dari sebagaian salaf, seperti ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, 

Syuraih Al-Qadhi, Qatadah, dan lainnya. 

 Kata Ibnu Mas’ud: “Manusia yang paling tepat firasatnya ada tiga. Yaitu anak 

perempuan laki-laki shalih dalam kisah Nabi Musa ini, pembesa yang membeli Nabi Yusuf dan 

mengatakan (dalam ayat): 

 ‘Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik.’ 

 Dan  Abu Bakr Ash-Shiddiq ketika mengangkat ‘Umar bin Al-Khathtbah sebagai 

khalifah.” 

 Lelaki tua itu gembira, dugaannya terhadap putrinya tidak salah, demikian pula 

terhadap Nabi Musa. Lantas, dia pun berkata, bagaimana dalam firman Allah: 

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini.” 

 Alangkah ironinya kenyataan yang kita lihat di sekitar kita. Ketika cemburu dari para 

ayah dan suami atau saudara laki-laki sudah pupus. Tidak tergerak hati untuk menegur atau 

menampakkan kemarahan kepada orang-orang yang berada dibawah kepemimpinan mereka, 

ketika mereka melanggar batas-batas hukum yang ditetapkan oleh Allah. 

 Sebagian mereka menyibukkan diri dengan ibadah tetapi lupa atau sengaja 

membiarkan anak istrinya tidak shalat. Sengaja membiarkan anak-anak gadisnya atau istrinya 

keluar tanpa menutup aurat mereka. atau membiarkan mereka berbicara dengan santainya 

bersama laki-laki yang bukan mahram atau suaminya. 

 Mereka membiarkan bahkan memfasilitasi anak perempuan dan istri mereka untuk 

ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum laki-laki.  

 Ingatlah peringatan dari Rasulullah yang tdak berbicara melainkan berdasarkan 

wahyu yang diturunkan kepada beliau. Manusia yang paling penyayang kepada sesamanya. 

Beliau bersabda: 



 “Tidak akan masuk surge seorang dayyuts.” (Dayyuts adalah orang yang melihat cela 

pada istri (keluarga)nya tapi tidak merasa cemburu. Atau seorang wali (pemimpin) yang 

membiarkan kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya. 

Wallahu a’alam. Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dari ‘Ammar, 

tetapi memiliki penguat dalam Musnad Ahmad dari sahabat Ibnu Umar) 

(Sumber: Asy Syariah No.59/V/1431/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ady Bin Hatim 

 Allah Maha membolak-balikan qalbu. Allahlah yang menunjukan seseorang kepada 

hidayah, dan menjadikan lainnya lari menjauh meninggalkan hidayah, dan menjadikan yang 

lainnya lari menjauh meninggalkan hidayah. Betapa banyak kita saksikan, seorang yang dahulu 

begitu benci terhadap islam berubah menjadi sangat mencintainya. Sebagaimana kita saksikan 

pula, begitu banyak Allah menancap dalam Qalbu seseorang dengan kekufuran.  

 Ady bin Hatim,  shahabat yang mulai ini adalah salah seorang yang Allah berikan 

karunia kepadanya untuk meniti hidayah Islam setelah sebelumnya sangat membencinya. Betapa 

tidak, semula beliau adalah pembesar kaumnya, Tuku Thay. Beliau ketika itu biasa mengambil 

upeti dari kaumnya sebagaimana lazimnya raja dizamannya. Beliau dahulu adalah seorang yang 

memeluk agama Nasrani. Sebelum masuk Islam, beliau merasa bahwa agama ini akan 

menghalangi keinginannya dan bahkan merebut kekuasaan yang sedang ia nikmati. Maka beliau 

dahulu adalah orang yang sangat antipati terhadap Islam, dan menjadi orang yang melarikan diri 

saat cahaya Islam datang  berpendar menyebarkan hidayah didaerahnya. Pada saat itu Rasulullah 

telah berhasil menaklukan kota Mekkahdan mengembalikan kota tersebut ke dalam pangkuan 

Islam. Setelah penaklukan jantung jazirah Arab ini, banyak suku-suku Arab yang bergabung 

dengan Islam. Diantara suku tersebut ada yang kemudian memeluk Islam, sebagian lain tunduk 

terhadap Islam walaupun belum masuk agama ini. adapun suku-suku yang belum mau tunduk 

terhadap aturan Islam dan masih beribadah kepada berhala, Rasulullah mengirimkan kesatuan-

kesatuan tempur ke daerah-daerah tersebut, bertujuan agar semua berhala yang diibadahi 

dihancurkan, sehingga Islam unggul atas seluruh agama batil yang ada.  

 Adalah Ali bin Abi Thalib, Rasulullah utus bersama pasukan tempur ke daerah Thay-

daerah kekuasaan Adi bin Hatim- guna menghancurkan berhala yang ada didaerah ini. Terjadilah 

pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang Thay. Ady bin Hatim sendiri, ia 

bersama sebagian keluarganya telah lebih dahulu lari menyelamatkan diri. Sedangkan kaumnya 

akhirnya dapat dikalahkan dalam pertempuran tersebut. 

 Allah Yang Maha Bijaksana berkehendak lain. Takdir Allah merubah keadaan ini. 

Ady bin Hatim pun datang ke Madinah dari tempat pelariannya, setelah mendapat kabar dari 

adik perempuan beliau tentang akhlak Rasulullah yang terpuji dan banyak memberi maaf. Pada 

akhirnya beliau tunduk memeluk agama Islam setelah sebelumnya lari menghindarinya. 

 Ady bin Hatim bin Abdillah bin Sa’ad At-Thayy, terkenal dengan kunyah Abu 

Tharif. Beliau masuk Islam pada bulan Sya’ban, tahun kesepuluh hijriah. Tahun-tahun dimana 

sudah mulai merambah ke Jazirah Arab secara umum. Setelah masuk Islam, tak henti-hentinya 

beliau beramal shalih dan bersemangat melaksanakan amalan ketaatan. Ady bin Hatim memiliki 

kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah, walaupun beliau termasuk sahabat yang masuk Islam 

belakangan semenjak pembukaan kota Mekkah. Beliu mengatakan, “tidaklah aku masuk 



menemui Nabi kecuali beliau melapangkan tempat untukku, atau beliau meminta para shahabat 

untuk bergeser. Sungguh pernah suatu hari aku menemui beliau, sedangkan disekitar beliau 

penuh dengan para shahabat. Maka beliau pun meluaskan tempat untukku, sehingga aku duduk 

disisi beliau.” 

 Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, tepatnya setelah Rasulullah wafat, banyak suku-

suku yang berada diluar madinah dan Makkah yang murtad, keluar dari Islam. Banyak diantara 

suku tersebut yang berbalik dari ketaatan menjadi musuh Islam. Mereka menolak membayar 

zakat yang sebelumnya mereka tunaikan, Namun, Ady bin Hatim tetap datang kepada Abu Bakar 

dengan membawa harta zakat dari kaum beliau. Ini menunjukan sikap beliau yang kukuh 

memegang janji dan ketaatan kepada Allah. Tak hanya itu, beliau bersama beberapa orang 

mencegah sebagian kaumnya dari kemurtadan, keluar dari Islam. Beliau adalah seorang 

pemimpin yang memiliki kemuliaan di sisi kaumnya. Beliau sangat pandai dalam berpidato serta 

dapat dengan cepat menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Kokohnya pendirian 

beliau diatas Islam, baiknya pandangan, serta pendapat beliau, -setelah kehendak Allah tentunya- 

akhirnya dapat mencegah kaumnya dari kemurtadan. 

 Pada masa khalifah yang kedua, beliau datang kepada Umar bin Al Khaththab. 

Beliau berkata kepada Umar, “Aku sangka Anda tidak mengenaliku.” Maka Umar pun 

menjawab, “bagaimana aku tidak mengenalimu, padahal shadaqah pertama yang menjadikan 

wajah Rasulullah bersinar adalah zakat kaum Thay. Aku mengenali sebagai seorang yang 

beriman tatkala mereka kufur. Engkau datang ketika mereka menjauh. Engkau menunaikan 

amanah tatkala mereka menghkhianatinya.” 

 Demikian sosok mulia sahabat ini. murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau 

adalah para penduduk Kufah dan Bashrah. Diantara mereka yang terkenal adalah Hammam  bin  

Al Harits, ‘Amir As Sya’by, Abu Ishaq Al Hamdany, Khaitsamah bin Abdurrahman, dan selain 

mereka. 

 Beliau pindah ke Kufah kemudian tinggal disana. Bersama Ali bin Abi Thalib, beliau 

mengikuti perang Siffin dan Nahrawan, ikut pula dalam pembukaan kota Iraq. Beliau meninggal 

di negeri Kuffah pada masa pemerintahaan Al Mukhtar pada tahun 68 hijriyah dalam usia yang 

ke 120. Semoga Allah meridhai beliau. Amiin. (Hammam). 

(Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 14 vol.02 1433H/2012 M) 

 

 

 

 


