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Bab 1. Keutamaan Islam 

Allah �  berfirman : 
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�������� ������ ��������� 
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��� �!�� 
����� ��"���#�$��� "%����   

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. {QS. Al-Maidah :3} 
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“Katakanlah: "Hai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka 

(ketahuilah) aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah 

Allah yang akan mematikan kamu”. {QS. Yunus (10): 104} 
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“Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan 

berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, 

dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia 

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.{QS. Al Hadiid (57): 

28} 

 

1. Dalam ash�Shahih dari Ibnu ‘Umar �  bahwasanya Rasulullah �  bersabda : 

�������G�3 �&�G�3�� �&�H�� �2���>"������� �&�G��� I&
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“Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua Ahlul Kitab (Yahudi dan Nashrani) adalah 

seperti seseorang yang (bekerja) ingin mendapatkan upah dari seseorang. Orang tersebut 

berkata : Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai setengah hari (siang hari), ia 

akan mendapatkan satu Qiroth (sebagian dinar)? Maka orang Yahudi pun bekerja (untuk 

orang tersebut), lalu orang tersebut berkata lagi : siapa yang mau bekerja untukku dari 

setengah siang (siang) sampai sholat ‘Ashar ia akan mendapatkan satu Qiroth? Maka orang 
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Nashrani pun bekerja (untuknya). Berikutnya orang itupun berkata lagi :Siapa yang mau 

bekerja untukku dari sholat ‘Ashar sampai tenggelamnya matahari ia akan mendapatkan 

dua Qiroth? Maka kalianlah (kaum muslimin) yang bekerja (untuknya). Orang Yahudi 

dan Nashrani pun murka. Mereka memprotes :”Bagaimana bisa, kami yang paling banyak 

bekerja tetapi mendapatkan upah yang sedikit (dibandingkan kaum muslimin�pent)? 

Laki�laki tadi berkata : “Apakah kalian (dalam bekerja) mengurangi kewajiban yang 

dibebankan kepada kalian sedikitpun?” mereka (Yahudi dan Nashrani) menjawab, tidak 

ada. Laki�laki tadipun berkata : “Ini adalah anugerahku yang aku berikan kepada orang 

yang aku kehendaki”. 

2. Dalam Ash�Shahih juga dari Abu Hurairah � , ia berkata bahwa Rasulullah � bersabda : 

7&� �� 
87��� �2�� �d��

B��� �2�3 �,"�� "�����5�' W �,"���. ���
(������ 
����� ���5+e�� W  ��Z�!"�R+���� 
����� �4�A:f� W :L"�B�. 
87��� "���> 
"����4�(�. �������� �0���6���� W�d��

B��� ��
H Eg�5�� "���� ������ �d�3"���<��� W 
2�h�� �,�
=�ij� �2�3 �&�H�� �,���+�:f���� "����)4�� ������ �d�3"���<��� 

“Allah menyesatkan orang�orang sebelum kita berkaitan dengan pengagungan hari 

Jum’at. Adapun orang Yahudi (mengagungkan) hari Sabtu sedangkan orang Nashrani 

(mengagungkan) hari Ahad. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita (kaum 

muslimin) untuk (menepati pengagungan) hari Jum’at. Demikianlah mereka (Yahudi dan 

Nashrani)lebih belakangan dibandingkan kita pada hari Kiamat. Kita (kaum muslimin) 

adalah kaum yang paling terakhir di dunia, namun kita yang paling pertama pada hari 

Kiamat. 

3. Di dalam Ash�Shahih juga secara mu’alaq dari Nabi � , bahwa beliau bersabda:  

)[�A�� �2�k4�� P���- �87��� �d+��@����h��� �d�h�+e��  
“Ad�Diin yang paling dicintai Allah adalah yang hanif dan lapang”.  

4. Dari Ubay bin Ka’ab �  ia berkata : “Berpeganglah kalian dengan jalan dan sunnah, karena 

tidak ada seorang hambapun yang diatas jalan dan sunnah kemudian ia berdzikir kepada Allah 

� dan berlinang air matanya karena takut kepada Allah � , tidaklah ia akan tersentuh oleh 

neraka. Dan tidaklah seorang hamba yang ada di atas jalan dan sunnah, lalu berdzikir kepada 

Ar�Rohmaan, merinding kulit�kulitnya karena takut kepada Allah �, kecuali seperti pohon 

yang kering daun�daunnya. Maka tidaklah yang dilakukan hamba tadi melainkan 

(menjadikan) berguguranlah dosa�dosanya, seperti bergugurannya daun�daun dari pohonnya. 

Sesungguhnya bersederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh�sungguh di 

dalam (amalan) yang menyelisihi jalan dan sunnah”. 

5. Dari Abu Darda �  ia berkata : “Wahai orang yang cerdas! Tidurnya orang yang berakal dan 

berbukanya mereka mengalahkan begadang dan puasanya orang yang pandir. Sebesar dzarroh 
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kebaikan yang diiringi dengan taqwa dan keyakinan itu lebih agung, lebih afdhal (utama) dan 

lebih unggul dibandingkan ibadahnya orang�orang yang tertipu”. 
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Bab 2. Wajibnya (masuk) Islam 

Allah �  berfirman : 

�2�3�� �l���5�� �=���F ��"���#�$��� "%���� �2���. �&�5�<
� 
8���3 ��
H�� ��. �O�=�i:m��� �2�3 �2��=�#"�n���  
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 

(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. {QS. Ali ‘Imran 

(3): 85} 

7,�- �2�k4�� �4���� �87��� 
�"���#�$���  
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam”. {QS. Ali ‘Imran (3): 19} 

7,���� ��6�H ��]��=�Y "%��<���e
3 
o�
��5+�"�. "���� ��
��5+��� �&
5)e�� �p+=�@���. �����> �2�� �8����5�#  
“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan 

janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan 

kamu dari jalanNya”. {QS. An-An’aam (6): 153} 

6. Imam Mujahid berkata : “As�Subul” (jalan�jalan) adalah bid’ah�bid’ah dan syubhat�syubhat. 

7. Dari ‘Aisyah � , bahwa Rasulullah �  bersabda: 

�2�3 �q�4�A�� P�. "���=�3�� ��6�H "�3 �\���� 
8���3 ��
(�. r��! 
“Barangsiapa yang mengada�adakan dalam perkara kami ini apa yang bukan dari (perintah 

kami), maka amalannya tertolak”. (Muttafaqun ‘Alaih) 

Dan dalam riwayat lain: 

�2�3 �&��� _s��� �\���� �8������ "��
=�3�� W ���(�. r��! 
“Barangsiapa yang yang beramal dengan amalan yang bukan dari perintah kami, maka 

amalannya tertolak”. 

8. Dalam Shahih Bukhari dari Abu Hurairah � , ia berkata, Rasulullah �  bersabda: 

t&�� P��+3�� �,���
i�4�� �d+��B��� W 7u�- �2�3 P�>�� «  .����"�' "�� �M�
#�! �87��� �2�3�� P�>�K�� �M"�' » �2�3 P����"�]�� �&�i�� �d+��B��� W 
�2�3�� P��"�R�� �4�<�. P�>�� 

“Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang�orang yang enggan”. Ditanyakan kepada 

beliau � : “Siapakah orang yang enggan?” Nabi �  menjawab : “Barangsiapa taat 

kepadaku maka ia masuk surga dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka itulah 

orang yang enggan” 

9. Dalam Ash�Shahih dari Ibnu ‘Abbas �  bahwa Rasulullah � bersabda: 


y�D�>�� �*"+��� P���- �87��� zd�X�s�X E4�h��
3 P�. ���=�h��� W Il���5
3�� P�. ���s�#{|� �d+�
# �d+����H"�B��� W 
[��7}
3�� ���� I~�=�3� �=���D�> 
/��A ����=�(
��� 
8�3�� 
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“Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga jenis, yaitu orang yang mulhid (menyimpang) 

di tanah haram, orang yang mencari di dalam islam sunnah Jahiliyyah dan orang yang 

menuntut darah seorang muslim tanpa hak untuk menumpahkannya” (HR. Bukhari) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : “Perkataan beliau �  ‘Sunnah Jahiliyyah’ mencakup 

didalamnya semua jahiliyyah baik secara mutlak ataupun terikat, seperti mengenai seseorang 

bukan selainnya, Ahli Kitab, kaum paganis, atau selain keduanya dari semua orang yang 

menyimpang terhadap apa yang diemban oleh para Rasul”. 

10. Dalam Ash�Shahih dari Hudzaifah � , ia berkata: 

"�� �=�C���3 {L�+=�<��� ��
��<���#� �4�<�. ��
��<�5
# "_<�5�# �%4����> �,�$�. ��
��6�i�� "%����� _u"��1�� W �4�<�� ��
������  _u�s�  �%4����> 
“Wahai para Quro (ulama), istiqamahlah kalian! Sungguh telah mendahului kalian 

(orang�orang sebelum kalian) dengan masa yang jauh. Jika kalian menyimpang ke kanan 

atau ke kiri, niscaya kalian sesat dengan kesesatan yang jauh”. 

Dari Muhammad bin Wadhaah, ia berkata : “(Hudzaifah �) masuk ke dalam masjid, 

kemudian ia berdiri di tengah halaqah dan mengucapkan seperti apa yang telah disebutkan 

diatas”. 

11. Muhammad bin Wahdhaah berkata : “Anba�anaa Ibnu ‘Uyainah dari Mujallid dari Asy�

Sya’bi dari Masruuq, ia berkata: ‘Abdullah –yaitu Ibnu Mas’ud� �  berkata: “Tidak ada suatu 

tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk darinya. Tidaklah aku mengatakan tahun ini lebih 

banyak hujannya dibandingkan tahun yang berikutnya, tidak juga lebih subur, dan tidak pula 

masalah penguasanya. Akan tetapi dengan perginya ulama kalian dan orang�orang pilihan 

(diantara) kalian, maka jadilah suatu kaum mengada�adakan serta mengqiyaskan perkara�

perkara dengan akal pikiran mereka. Maka mereka menghancurkan islam dan 

meruntuhkannya”. 
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Bab 3. Tafsir (tentang) Islam 

Allah �  berfirman: 

�,�$�. ���)J"�A �&�<�. 
�����#�� ���(�J�� �87��� �2�3�� �2���5+��  
“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku 

menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku”. {QS. 

Ali ‘Imran (3): 20}  

12. Dalam Ash�Shahih dari ‘Umar bin Khathab � , bahwasanya Rasulullah �  bersabda:  


��s�#{|� �,�� �4�(�C�� �,�� �u �8���- 7u�- 
87��� 7,���� �%4+�h
3 �M�
#�! �87��� ����<
��� �O�s+R�� �P���?
��� �O"��+��� ���
R���� �,"�̂ �3�! 
+�
h���� �����5��� �,�- �����}���#� �8�����- _s��5�# 

“Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah �  

dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, 

berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan 

kesana”. 

13. Dalam (Ash�Shahih juga) dari Abu Hurairah �  secara marfu’: 


����e
��� �2�3 �����# �,�
���e
��� �2�3 �8��"�e�� �o�4���� 
“Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan 

tangannya”. 

14. Dari Bahz bin Hakiim, dari bapaknya, dari kakeknya �  bahwa dia bertanya kepada 

Rasulullah �  tentang Islam, maka Nabi  �  menjawab: 

» ,� ��e� 05�' � W ,�� ��̀�� �- 0(J� �� W ,�� ��R� OsR�� d>����� W 9�?�� O"���� d �=@�� .
)4�- o��!( 

“Engkau memasrahkan hatimu kepada Allah, memalingkan wajahmu kepada�Nya, 

melakukan sholat yang wajib dan engkau membayarkan zakat yang wajib”. (HR. Ahmad) 

15.  Dari Abu Qilaabah, dari seorang laki�laki penduduk syam, dari bapaknya, ia bertanya kepada 

Rasulullah �: ‘Apa itu Islam?’. Maka beliau � bersabda:  

» ,� ��e� 05�' W� ��e�� ,��e�� 23 0�"e� �4�� « W M"'  :9� �s#|� &^.� V M"'  :» ,"�|� 
« W M"'  :"3� ,"�|� V M"'  :» ,� 23?� �"> 8���s3� 85��� 8�#!� ��5��� 4�> ���� « 

“Engkau memasrahkan hatimu kepada Allah �  serta kaum muslimin selamat dari lisan dan 

tanganmu”. Ia bertanya lagi: ‘Apa islam yang utama?’ Nabi �  menjawab: “Al�Iman”. Ia 

bertanya lagi: ‘Apa itu Iman?’ Nabi �  menjawab: “Engkau beriman kepada Allah �, 

malaikat�malaikat�Nya, kitab�kitab�Nya, rasul�rasul�Nya, dan kebangkitan sesudah 

kematian” 
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Bab 4. Firman Allah �  : 

�  ABCDE FG :HI �J �2�3�� �l���5�� �=���F ��"���#�$��� "%���� �2���. �&�5�<
� 
8���3   K 

 
16. Dari Abu Hurairah � , ia berkata: Rasulullah �  bersabda: 

cLP�B�� �M"���:f� ������ �d�3"���<��� W cLP�B���. �O�s+R�� �M��<���. : "�� k��! "���� �O�s+R�� .�M��<���. : �0+��- P���� I=���i .
cLP�B���. �d�'�4+R�� �M��<���. : "�� k��! "���� �d�'�4+R�� .�M��<���. : �0+��- P���� I=���i .+��X cLP�B�� 
�"��kR�� W �M��<���. : "�� 
k��! "���� 
�"��kR�� .�M��<���. : �0+��- P���� I=���i .+��X cLP�B�� �M"���:f� P���� �0���b W �M��<���.: �0+��- P���� I=���i .+��X 
cLP�B�� 
��s�#{|� �M��<���. : "�� k��! ������ 
��s+e�� "������ 
��s�#{|� .�M��<���.: �0+��- P���� I=���iW �0�> ��������� �6
i; W 
�0�>�� P�}����. 

“Amalan�amalan berdatangan pada hari kiamat, kemudian datang shalat dan berkata: ‘Ya 

Rabb, saya adalah shalat. Allah berfirman: ‘Engkau diatas kebaikan’. Lalu datanglah 

shadaqah, ia berkata: ‘Ya Rabb, saya adalah shadaqah’, Allah pun berfirman: ‘Engkau 

diatas kebaikan’. Lalu datang puasa dan berkata: ‘Ya Rabb saya adalah puasa’, Allah 

berfirman: ‘Engkau diatas kebaikan’. Lalu datang amalan�amalan lain dan berkata 

(perkataan) yang sama. Allah berfirman: ‘Engkau diatas kebaikan’. Lalu (puncaknya) 

datanglah Islam dan berkata: ‘Ya Rabb, Engkau As�Salaam dan saya adalah Islam’. Maka 

Allah berfirman ‘Engkau diatas kebaikan, pada hari Aku menghukum karenamu dan 

memberi ganjaran juga karenamu’”. 

Allah �  dalam kitab�Nya berfirman: 

�2�3�� �l���5�� �=���F ��"���#�$��� "%���� �2���. �&�5�<
� 
8���3 ��
H�� ��. �O�=�i:m��� �2�3 �2��=�#"�n���  
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 

(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. {QS. Ali ‘Imran 

(3): 85} (HR. Ahmad) 

17. Dalam Ash�Shahih dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwa Rasulullah �  bersabda: 

�2�3 �&��� _s��� �\���� �8������ "��
=�3�� W ���(�. r��! 
“Barangsiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka 

amalannya tertolak”. 
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Bab 5. Wajibnya Mencukupkan Diri dengan Mengikutinya (yaitu Al�Qur’an) 

Allah �  berfirman: 

"����+����� �0������ ��"������� "%�"���5�� &̀���� �L���1  
“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu”{QS. 

An-Nahl (16): 89} 

18. Iman Nasa’i dan selainnya meriwayatkan dari Nabi �  bahwasanya beliau �  melihat di 

tangan ‘Umar bin Khathab ada lembaran dari taurat, maka Nabi �  menegur umar � :  

�,������(��
3�� "�� �2�>� V��"�}��� �4�<�� ����
��a�J "�(�> :L"�̂ ���> W_d���<�� ���� �,"�� P�#�
3 "���A o���5��� ����=�� ���� «  
�� d���! :»���� �,"�� P�#�
3 "���A "�3 
8���#�� u�- ��"5���« .M"<. =� :
���� �! {�"�> _">�! {|�"�>���#�s�� ����_"� 
���>
�h+S4 P7��Y c�� �8������ ��7��#�� ���5��".  

“Apakah engkau merasa tidak cukup wahai Ibnul Khathab! Sungguh telah datang kepada 

kalian sesuatu (yaitu Al�Qur’an) yang putih bersih. Sekiranya (Nabi) Musa �  hidup 

(pada zaman ini), kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian 

sesat semuanya”. Dalam lafadz lain: “Sekiranya Musa �  masih hidup, tidaklah ada 

keluasan bagi beliau �  kecuali beliau harus mengikutiku”. 

Maka umar � berkata : “Aku ridho Allah �  sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan 

Muhammad �  sebagai nabi”. 
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Bab 6. Sesuatu yang Mengeluarkan dari Islam 

 

Allah � berfirman : 

��
H 
���"+�# ������e
��� �2�3 �&�5�' ��.�� ��6�H  
“Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) 

dalam (Al Quran) ini”. {QS. Al-Hajj (22): 78} 

19. Dari Al�Haarits Al�Asy’ari �  dari Nabi �, bahwasanya beliau �  bersabda:  

»����
=
3; I\��n�> 
87��� P���=�3��  +2�(�> :�g�+e��W �d��"�}���� W��"�(�B�����W �O�=�B�(�����W �d��"��B����� W
8+��$�. �2�3 �p�!"�. 
�d��"��B��� �4��' I=�5�1 �4�<�. �g���i �d�<�>�! ���s�#{|� �2�3 �8�<
�
� 7u�- �,�� �g�J��=��W �2�3�� "���� Z�����4�> �d+����H"�B���  
8+��$�.

�2�3 P�G
J ��+��(�J «  
 .&J! �M"�<�. :"�� �M�
#�! �87���! �,�-�� P7��Y ��"�Y�� V �M"�': » �,�-�� �� P7��Y��"�YW ��
���"�.  ! �� Z��4>


���"+�# Z�67�� ������e
��� �������3�?
��� W ��"�5�� �87���  
 

“Aku memerintahkan kepada kalian lima perkara yang Allah �  telah memerintahkanku 

dengannya, yaitu mendengar, taat, jihad, hijrah, dan berpegang teguh dengan jama’ah 

(kaum muslimin). Sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari ikatan jama’ah 

(kaum muslimin) sejengkal, berarti ia telah melepaskan ikatan tali islam di lehernya 

kecuali ia kembali. Barangsiapa yang menyerukan dengan seruan jahiliyyah, berarti ia 

termasuk kumpulan Jahannam”.  

Berkata salah seorang sahabat, ‘Wahai Rasulullah! Sekalipun ia shalat dan puasa?  

Nabi �  menegaskan: “Sekalipun ia shalat dan puasa. (Oleh karena itu) hendaklah kalian 

mnyeru dengan seruan yang Allah �  telah menamai kalian dengannya, yaitu Muslimin, 

Mu’minin dan ‘Ibaadullah (hamba�hamba Allah)’. (HR. Ahmad dan Tirmidzi, mereka 

berkata: Hadits Hasan Shahih) 

20. Dalam Ash�Shahih, Nabi �  berabda:  

�2�3 �p�!"�. �d��"��B��� �%=�5�1 
8
������. zd+����H"�J  
“Barangsiapa yang memisahkan diri dari (jama’ah muslimin) sejengkal, maka matinya 

dalam keadaan jahiliyyah”. 

21. Dalam Ash�Shahih (juga), Nabi � bersabda:  

    ���>�4����Z ����B�H"�����d ������" �>���2 ����
(�=���� V  

“Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyyah sedangkan aku masih berada di tengah�

tengah kalian?”. 
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Abul ‘Abbas (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) berkata: “Semua yang diseru selain seruan Islam 

dan Al�Qur’an seperti nasab, negeri, suku bangsa, madzhab atau metode, maka ia merupakan 

bagian dari seruan jahiliyyah. Bahkan tatkala seorang Muhajjirin dan Anshar bermusuhan 

kemudian orang Muhajjirin berkata ‘Wahai kaum Muhajjirin’ dan kaum Anshar berkata 

‘Wahai kaum Anshar’, maka Nabi �  bersabda : ((Apakah kalian menyeru dengan seruan 

jahiliyyah sedangkan aku berada di tengah�tengah kalian?)) Beliau �  marah dengan 

kemarahan yang besar”. Selesai ucapan beliau . 
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Bab 7. Wajibnya Masuk ke dalam Islam secara Total dan Meninggalkan 

Seluruh Agama yang Lain 

Allah �  berfirman: 

"�� "�()��� �2��67�� ��
��3:; ����
i��� ��. ����ke�� _d7."��  
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan”.{QS. Al�

Baqarah (2): 208} 

������ �=�� P���- �2��67�� �,�

����� ��
(+��� ��
��3:; "��> �M������ �0�����- "�3�� �M������ �2�3 �0���5�'  
“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman 

kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu?”. 

{QS. An-Nisaa (4): 60} 

7,�- �2��67�� ���'+=�. ��
(����� ��
�"���� "%����1 ���e�� ��
(���3 ��. �L���1  
“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi 

bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka”. {QS. Al-An’aam (6): 

159} 

22. Ibnu ‘Abbas �  menafsirkan firman Allah �  :  [  ABCDE FB :106 ] { ������ )y���5�� Eo�
J
� )����e���� Eo�
J
� } 

yaitu “putih bersih wajah Ahlus Sunnah dan Ahlu persatuan. Dan hitam legam wajah ahlu 

bid’ah dan ahlu perselisihan”. 

23. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr � , ia berkata bahwa Rasulullah �  bersabda: 

+2�����K���� P���� P��+3�� "�3 P���� P���� P���> �&�����=�#�- ���6�A �&��+��� �&��+��"�> P+��A �,�- �,"�� ��
(���3 �2�3 P���� 
8+3�� _d�����s�� �,"�� 
P�. P��+3�� �2�3 
g���R�� �0���bW 7,�-�� P���> �&�����=�#�- ���'=�.� P���� �2�������X �����5�#��  _d7��3W d+3�K��� �o�6�H 
p�=���@���� P���� 

Sq�s�X �����5�#�� _d�'�=�. W ��
(t��� P�. �!"+��� 7u�- _d7��3 _O�4�A��� .����"�': �2�3�� �P�H "�� �M�
#�! V �87��� �M"�': "�3 "���� �8������ 
P�>"�h�Y���� 

“Pasti akan terjadi dari amatku mengikuti Bani Israil seperti sejajarnya sandal dengan 

sandal (karena berpasangan), sampai jika salah seorang dari Bani Israil menggauli ibunya 

secara terang�terangan maka di kalangan umatku pun akan ada yang mengikutinya. 

Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan sedangkan umatku akan terpecah 

menjadi 73 kelompok semuanya di neraka kecuali satu golongan”.  

Para sahabat bertanya, siapa mereka Wahai Rasulullah? Beliau �  menjawab: 

“(mereka adalah yang menempuh jalan seperti) yang aku dan para sahabatku 

menempuhnya”. 
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Wahai orang Mu’min yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah � !! Perhatikanlah sabda 

yang benar lagi dibenarkan tentang kedudukan (kelompok) ini. Khususnya sabda Nabi � : 

“(mereka adalah yang menempuh jalan seperti) yang aku dan para sahabatku menempuhnya”, 

wahai orang yang menginginkan nasehat. Sekiranya hal ini tertanam di dalam hati�hati yang 

hidup. (HR. Tirmidzi) 

24. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah � dan beliau menshahihkannya, 

akan tetapi tidak ada penyebutan kata ‘neraka’. 

25. Dalam hadits dari Mu’awiyyah �  yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu 

Dawud terdapat sabda Nabi �  : 


8+��- 
�
=�n���# P�. P��+3�� E����' Z�!"�B�� ���(�> )�0����( cL����H:f� "��� Z�!"�B���� 
[������� �8�5�A"�R�>W �s�. P�<�5�� 
8���3 Ep�=�� 
�u�� z&�R�@�3 7u�- 
8���i��  

“Sesungguhnya akan muncul dari umatku suatu kaum yang keranjingan penyakit hawa 

nafsu sebagaimana seseorang yang terkena penyakit anjing gila. Tidak tersisa satupun dari 

urat dan persendiannya melainkan virus ini akan menjangkitinya”. 

26. Telah terdahulu sabda Nabi � : “Orang�orang yang memasukkan ke dalam Islam sunnah�

sunnah jahiliyyah”. 
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Bab 8. Sesuatu yang Berkaitan dengan Bid’ah termasuk Dosa Besar yang 

Paling Dahsyat 

 

Allah �  berfirman: 

7,�- �87��� "�� 
=�@�D�� �,�� ���=�C
� �8�> 
=�@�D���� "�3 �,�
� �0���b �2��� cL"�C��  

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan 

dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya”. {QS. An�Nisaa (4): 

48 dan 116} 

�2��. 
������� �2+�3 Z�=���.� P���� �87��� "%>�6�� 7&�̂ 
��� �*"+��� �=���D�> I�����  
“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap 

Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan ?”. {QS. Al�An’aam (6): 144} 

������h���� ��
H�!������� _d���3"�� ������ �d�3"���<��� �2�3�� �!������� �2��67�� ��
(���t��̂ 
� �=���D�> I����� "���� :L"�# "�3 �,�
!����  
“(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya 

pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak 

mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang 

mereka pikul itu”. {QS. An�Nahl (16): 25} 

27. Dalam Ash�Shahih beliau �  bersabda tentang khawarij: 

   "������� ��
H�

���<�� ��
H���
��'"�.  
“Dimanapun kalian menjumpainya, maka bunuhlah mereka”. 

28. Dalam Ash�Shahih bahwa Nabi �  melarang untuk memerangi penguasa yang dzalim selama 

ia  (penguasa tersebut) masih mengerjakan sholat. 

29. Dari Jarir bin ‘Abdullah � , bahwasanya ada orang yang bershadaqah dengan suatu shadaqah 

kemudian diikuti manusia, maka Nabi � bersabda:  

�2�3 +2�# P�. ���s�#{|� _d+�
# _d���e�A 
8���. "�H
=�J�� 
=�J���� �2�3 �&��� �2�3 "�(�> �o�4���> �2�3 �=���F �,�� ���<���� �2�3 ���H�!�
J�� 
�L�P�1W �2�3�� +2�# P�. ���s�#{|� _d+�
# _d�ak��# �,"�� �8������ "�H
!���� 
!������ �2�3 �&��� "�(�> �2�3 �=���F �,�� ���<���� �2�3 

���H�!������� �L�P�1  
“Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik dalam islam maka dia mendapatkan pahala 

dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang�orang yang 

mengikuti (sunnah yang dicontohkannya) tadi sedikitpun. Dan barangsiapa yang 

membuat sunnah yang jelek dalam islam maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang 

mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tadi sedikitpun”. 
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30. Dan hadits tersebut seperti hadits Abu Hurairah � dengan lafadz :  

  �2�3 "���� P���- Z%4
H .. �M"�' +��X :�2�3�� "���� P���- Sd���s�  
“Barangsiapa yang mnyeru kepada petunjuk”, kemudian sabda Nabi � : Barangsiapa 

menyeru kepada kesesatan”. 
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Bab 9. Allah � Menghalangi Taubat Pelaku Bid’ah 

 

31. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik �. 

32. Diriwayatkan pula secara mursal dari Al�Hasan 

33. Ibnu Wadhaah menyebutkan dari Ayyub, ia berkata: suatu ketika di sisi kami ada seorang 

laki�laki yang dia memiliki suatu pendapat (bid’ah) yang telah ia tinggalkan. Kemudian saya 

mendatangi Muhammad bin Sirin, sayapun berkata kepadanya: ‘Bagaimana pendapatmu 

tentang laki�laki yang telah meninggalkan pemikiran bid’ahnya?’ Ibnu Sirin menjawab: ‘Lihat 

kemana ia berpindah. Sesungguhnya akhir hadits itu lebih dahsyat dari awalnya. Nabi � 

bersabda:  

�,��'
=��� �2�3 ���s�#{|� "��� 
p
=��� 
��(+e�� �2�3 �d+��3+=�� +��XW  �,��
���
��� �u)�8���.(  
“Mereka keluar dari islam sebagaimana keluarnya busur dari anak panah, kemudian 

mereka tidak pernah kembali”. 

Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang makna hadits ini, ia berkata: tidak diberikan 

taufik untuk bertaubat. 
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Bab 10. Firman Allah � : 

�  "�� �&�H�� ��"������� ���� �,�)J"�h
� ��. ����H��=�>�- � 

 

Firman Allah � :  

"�� �&�H�� ��"������� ���� �,�)J"�h
� ��. ����H��=�>�- "�3�� ���������� �O��!��+��� �&��B���$����� "7��- �2�3 �o�4���> "���.�� �,����<���� )�� ("�H ��
����� 
{L"��
?�H ��
��B�J"�A "���. ������ �8�> E����� �����. �,�)J"�h
� "���. �\���� ������ �8�> E����� 
87����� 
������� ��
������� "�� �,�
������ )�� ("�3 
�,"�� 
���H��=�>�- "�����
(�� "���� "������=�R�� �2������ �,"�� "_@����A "%���e
3 "�3�� �,"�� �2�3 �����=�C
���   

“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan 

Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah 

kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka 

kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang 

Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus
 
lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-

kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik”. {QS. Ali Imran (3): 65�67} 

Dan firman�Nya: 

�2�3�� 
[�F�=�� �2�� �d7��3 ����H��=�>�- "7��- �2�3 �8�@�# 
8�e�@�� �4�<���� 
o"�����@�}�Y� ��. "����)4�� 
8+��-�� ��. �O�=�i:m��� �2��� ���h��"+R��  

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh 

dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya
 
di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat 

benar-benar termasuk orang-orang yang saleh”. {QS. Al Baqarah (2): 130} 

34. Hadits tentang Khawarij yang telah berlalu. 

35. Dalam Ash�Shahih bahwa Nabi � bersabda :  

        7,�-�M; P�>�� S,�s�. ��
e���� P�� :L"�������K�> "�+��- �,���<+�
��� ���"��������  
“Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukan waliku, tetapi hanyalah orang�orang yang 

bertakwa itulah waliku”. 

36. Dalam Ash�Shahih juga dari Anas bahwasanya diceritakan kepada Rasulullah � ada sebagian 

sahabat yang berkata “Adapun saya tidak akan makan daging”, yang lainnya berkata ‘Adapun 

saya akan shalat malam terus menerus, tidak tidur’, yang lainnya lagi berkata ‘Adapun saya 

tidak akan menikah’ dan yang lainnya berkata pula ‘Adapun saya akan berpuasa terus 

menerus, tidak akan berbuka’. Maka Nabi � bersabda: 

 
����'�� �k�����
�"������ W
��
Y���� 
=�}�.���� W
�+��������� :L"�ek��� W�h7��� �&��; �� W �2��. �[�F�! �2�� ���+�
# �\�����. �k��3  
 “Akan tetapi aku shalat dan juga tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, aku menikahi wanita 

dan juga makan daging. Barangsiapa yang benci dengan sunnahku maka ia bukan golonganku” 
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Perhatikanlah!! Jika sebagian sahabat menginginkan membujang dalam rangka ibadah akan tetapi 

Nabi � bersabda kepada mereka dengan ucapan yang keras dan mengungkapkan bahwa pelakunya 

dikategorikan sebagai orang yang membenci sunnahnya, maka bagaimana pendapatmu terhadap 

alasan lain dari perbuatan bid’ah dan juga bagaimana pula kalau pelakunya bukan dari kalangan 

sahabat? 
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Bab 11. Firman Allah � : 

�  ���'�K�. �0�(�J�� �2�k4���  "_@����A � 

Firman Allah � : 

���'�K�. �0�(�J�� �2�k4��� "_@����A �O�=�}�. �87��� ���7�� �=�}�. �*"+��� "�(������ "�� �&��4�5�� �����n�� �87��� �0���b 
2�k4�� 
�k��<��� +2������ 
�=�G���� �*"+��� "�� �,�
������  

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah 

yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. {QS. Ar Ruum 

(30): 30} 

Firman�Nya: 

P+Y���� "�(�> 
���H��=�>�- �8����> 
���<������ "�� +����> 7,�- �87��� P�@�}�Y� 
����� �2�k4�� "���. +2
��
�� "7��- ��
������� �,�
���e
3  

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. 

(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, 

maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”. {QS. Al Baqarah (2): !132} 

Dan firman�Nya: 

+��X "�����A���� �0�����- �,�� �g�5+�� �d7��3 ����H��=�>�- "_@����A "�3�� �,"�� �2�3 �����=�C
���  
“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang 

hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. {QS. An 

Nahl (16): 123} 
37. Dari Ibnu Mas’ud � bahwasanya Rasulullah � bersabda: 

7,�- &̀���� /��5�� _O"��
� �2�3  ��k��5+��� W"������ �k����� ��
(���3 ��>�� 
���H��=�>�- �&����i�� �k>�!  
“Sesungguhnya setiap nabi memiliki wala (pembela�pembela) dari kalangan para nabi dan 

saya adalah wali diantara mereka dari bapakku aIbrahim � dan Kholil (kekasih) 

Rabbku”.  

Kemudian beliau � membaca :  

7,�- P������ �*"+��� ����H��=�>�$�> �2��67��� 
o�
��5+�� ��6�H�� )��5+��� �2��67���� ��
��3:; 
87����� )����� �����3�?
���                                          
“Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang 

mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada 

Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman”. {QS. Ali Imran 

(3): 68}  (HR. Tirmidzi) 
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38. Dari Abu Hurairah �, ia berkata, Rasulullah � bersabda:  

7,�- �87��� �u 
=������ P���- �����3"�e�J�� W u�� P���- ����������3�� W �2������ 
=������ P���- �����>����' ������"�������  
“Sesungguhnya Allah � tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan tidak juga harta 

kalian. Akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan�amalan kalian”. 

39. Dalam Shahih Bukhari�Muslim dari Ibnu Mas’ud � , ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

"���� �����]�=�. P���� �����h��� �� W +2���.�=
��� +P���- zM"�J�! P��+3�� �2�3 P+��A ��b�- 
������H�� 
�
(����"��cf ��
5�B���A� P���
�W  �M��'�K�.
 :�Z�� k��! P�>"�h�Y��W �M"�<
��. :�0+��- �u Z�!�4�� "�3 ���X�4�A�� ���4���>   

“Saya mendahului kalian di telaga pada hari kiamat. Kemudian ditampakkan kepadaku 

beberapa orang dari kalangan ummatku sampai ketika aku akan membawanya, tiba�tiba ia 

terhalangi untuk mendekat kepadaku. Maka aku berkata ‘Ya Rabb, ia adalah sahabatku’. 

Lalu Rabb pun berkata : ‘Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukannya 

sepeninggalmu’”. 

40. Dalam Shahih Bukhari�Muslim juga dari Abu Hurairah � bahwasanya Rasulullah bersabda:  


������� "+��� �4�' "�������! "��������i�- . ����"�': "���e������ �0������i�- "�� �M�
#�! �M"�' V �87���  ��
����� P�>"�h�Y��W P������i�-��  �2��67��
���� ��
��K�� �4���>  
����"�': �Q�����. 
 �=���� �2�3 ���� �4���> ���K�� �2�3  V �0��+3��  
�M"�' : ��
������!�� ���� 7,�� _s
J�! 
8�� z&���i r=�F zd��+B�h
3 �2���> �P����=�(�� I&���i I��H
� I��(
>W �u��  V 
8�����i 
 �=����.  
 ����"�': P���>.  
�M"�': ��
(+��$�. �,�
��K�� ��=�F ����+B�h
3 �2�3 {L�
 
���� .�� "���� ��
(�]�=�. P���� �����h��� .�u�� 7,����6
��� zM"�J�!  �d�3"���<��� ������
�2�� P� ���A "��� 
���6
� 
U���5���  tM"+̂ ��W ���(���"����  :�u�� +����H . �M"�<
��.: ��
(+��- ����+4�> ���4���>  W �M��'�K�.: "_<�h
# 

"_<�h
# .  
“Diperlihatkan kepadaku ikhwan�ikhwan kita” 

Para sahabat pun bertanya : Bukankah kami ikhwan�ikhwan engkau ya Rasulullah?, Beliau � 

menjawab : 

“Kalian adalah sahabatku, sedangkan ikhwan�ikhwanku adalah yang datang setelah 

kalian” 

Para sahabat bertanya lagi : Bagaimana engkau mengenali orang�orang yang datang kemudian 

dari ummat engkau?. Nabi � menjawab ; 
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“Bagaimana pendapat kalian sekiranya ada seseorang yang memiliki kuda putih bersih 

diantara kerumunan kuda yang hitam legam, bukankah ia akan mengenali kudanya?” 

Para sahabat menjawab : tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda : 

“Sesungguhnya ummatku akan datang dalam keadaan putih bersinar karena wudhu’, 

kemudian aku mendahului mereka di telaga Haudh. Ketahuilah bahwa nanti akan diusir 

beberapa orang dari telagaku pada hari kiamat sebagaimana diusirnya onta yang tersesat. 

Aku memanggil mereka : ‘Kemarilah’ Akan tetapi dikatakan kepadaku ‘Sesungguhnya 

mereka adalah orang�orang yang merubah�ubah (agama) sepeninggalmu’. Maka akupun 

berkata : ‘Menjauhlah’”. 

Dan dalam lafadz Bukhari: 

"������> "���� E���"�' ��b�- zO�=�3
� P+��A ��b�- ��.=��� ��
(
��.�=�� ���=�i z&
J�! �2�3 ������> ���(�����>��  �M"�<�.: +����H W 
����': 
�2���� �M"�' V: P���- �!"+��� �87�����W 
����'  :"�3�� ��
(
��K�1 �M"�' V: ��
(+��- ��)4���!� ���4���> P���� ���H�!"�>���� Z�=�<�(�<���W +��X 
��b�-  zO�=�3
�– 8�G3 =�6.¢  �M"�': "���. 
o��!�� 
����n�� ��
(���3 "7��- �&�G�3 �&��H  ����+���  

“Ketika aku berdiri di tengah�tengah kerumunan sampai suatu ketika aku mengenali 

mereka dan merekapun mengenaliku, tiba�tiba keluar seseorang diantara aku dan mereka. 

Dikatakan kepadanya : Kemari!. Aku berkata : Kemana ia akan pergi? Kemudian suara 

tadi berkata : Ke neraka Demi Allah. Akupun bertanya : Apa masalahnya? Suara tadi 

menjawab : ‘Sesungguhnya mereka murtad sepeninggalmu. Mereka berbalik ke 

belakang’. Kemudian ketika aku berada di kerumunan lagi (berulang kisah tadi). Nabi � 

bersabda : ‘Aku tidak melihat yang tersisa dari mereka kecuali seperti onta yang tidak 

terurus (sangat sedikit)’” 

41. Dalam Shahih Bukhari�Muslim dari hadits Ibnu ‘Abbas � :  

�M��'�K�. "��� �M"�' 
4�5����� 
£��"+R�� ))
������� ���(������ �%4��(�1 "�3 
��3
� ���(��. "+���. P������7.���� ������ ������ �[��'+=�� 
���(������ �������� P���� &̀�� �L�P�1 E4��(�1 (  

“Saya berkata sebagaimana perkataan hamba yang sholih,(yaitu perkataan Nabi Isa �) : 

“dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. 

Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau�lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau 

adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu”. {QS. Al Maaidah (5): 117} 

42. Dalam Shahih Bukhari�Muslim secara marfu’ Nabi � bersabda : 

"�3 �2�3 S�������3 
4���
� P���� 7u�- �O�=�}�@���  W
o����>�K�. �8�����k��(
� �8����=kR��
���  �8��"�ekB�
���W "��� 
�����
� �d���(�5��� _d���(�> 
:L"����JW �&�H �,�)e�h
� "�(��. �2�3 :L"���4�J "�¤�
�4¥ ��
����� ��
������ P+��A«. �
>�� ���=�' +��X �O�=���=
H :  
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 ) ��=�� :¦§ (8��� �@�3. � �O�=�}�. �87��� P��7�� �=�}�. �*"+��� "�(������ � 
“Tidaklah seseorang dilahirkan melainkan diatas fitrah (islam). Kedua orang tuanya yang 

menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak melahirkan 

anak yang tidak cacat. Bukankah  kalian mengetahui bahwa ia tidak terpotong telinganya 

kemudian justru kalianlah yang memotongnya” 

Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat : �Fitrah Allah disebabkan Dia telah 

menciptakan manusia menurut (fitrah) itu�{QS. Ar Ruum (30) : 30} Muttafaqun ‘Alaih. 

43. Dari Hudzaifah �, ia berkata :  

�,"�� 
*"+��� �,����K�e�� �M�
#�! �87��� ¢P�Y �� 8��� ��#�¢ �2�� �=���n��� "������ 
8���K�#�� �2�� k=+C�� �d�."�n�3 �,�� P�����!�4
�W 

����<�.: "�� �M�
#�! �87���! "+��- "+��� P�. Sd+����H"�J /=�1��W "��:L"�B�. 
87��� ��6�(�> �=���n���W �&�(�. �4���> ��6�H �2�3 �=���n��� V /=�1 �M"�' » 
������ «. 
����<�.: �&�H�� �4���> ��6�H k=+C�� �2�3 V I=���i �M"�': » ������W �8��.�� E2�i�� « .
����': "�3�� V 
8
��i�� �M"�': » E����' 

�,�)����e�� �=���D�> P��+�
#W �,�
4���(���� �=���D�> P���4�HW 
 �=���� ��
(���3 
=����
��� « .
����': �&�(�. �4���> ��6�H �=���n��� �2�3 V /=�1 �M"�': » 
������ WzO"��
��� L"�� d����. P���� ������>�� ��+��(�JW �2�3 ��
(�>"�J�� "�(�����- 
o��.�6�' "�(��. « .
����' "�� �M�
#�!  �87��� !��
(�@�Y "���� .
�M"�': »������W E����' �2�3 "�����4���JW �,�
7��������� "������{e���K�>« .
����': "�� �M�
#�!  �87���! �̈ 
=
3�K�� "�3 �,�- 
����!���� �0���b V �M"�': 
» 
������� �d��"��J ������e
��� ��
(�3"�3�-�� « 
����': �,�$�. ���� ���2�� ��
(�� zd��"��J �u�� E�"�3�- V �M"�' :» �M������"�. �0���� �p�=�@��� 

"�(7��� ������ �,�� +y���� P���� �&�Y�� SO�=�B�1 P+��A �����K���0 
������� �������� P���� �0���b «.  
 ���� �>� ���� : +��X ��b"�3 V �M"�' » +��X 
�
=�n�� �M"+J+4�� 
8���3 E=�(�� E!"���� �2��. �g�'�� P�. �o�!"�� �[�J�� 
o
=�J�� 7©
A�� 


o
!���� �2�3�� �g�'�� P�. �o�=�(�� �[�J�� 
o
!���� 7©
A�� 
o
=�J�� « .�M"�' 
����' +��X ��b"�3 �M"�' » +��X �P�H 
�"���' �d��"+e�� «.  
Orang lain bertanya kepada Rasululah � tentang kebaikan sedangkan aku bertanya kepada 

beliau � tentang kejelekan karena aku khawatir terjerumus ke dalamnya. Aku bertanya : Ya 

Rasulullah, sesungguhnya kami semasa jahiliyyah dalam keadaan jelek. Lalu Allah � 

mendatangkan kepada kami kebaikan, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? 

Beliau � menjawab : “Ya benar” 

Aku bertanya lagi : Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan?  

Beliau � menjawab : “Ya, di dalamnya ada Dakhon”  

Aku bertanya : Apa itu Dakhon?  

Beliau � pun menjawab : “Suatu kaum mengerjakan sunnah yang bukan dari sunnahku, 

mencari petunjuk bukan dari petunjukku. Ada yang engkau katahui dan ada juga yang 

engkau ingkari” 
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Aku berkata lagi : Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? 

Beliau � menjawab : “Ya, fitnah orang�orang awam yaitu adanya dai�dai yang menyeru 

kepada pintu Jahannam. Barangsiapa yang memenuhi ajakannya maka ia akan 

menjerumuskannya ke dalam Jahannam” 

Aku bertanya lagi : Wahai Rasulullah, sebutkan sifat�sifat mereka!  

Beliau � menjawab : “Suatu kaum yang warna kulitnya sama seperti kita dan berbicara 

dengan bahasa kita” 

Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan jika aku mendapati orang 

yang seperti itu?.  

Beliau � menjawab: “Berpeganglah kepada jama’ah dan imam mereka” 

Tanyaku lagi: Bagaimana jika aku tidak mendapatkan jama’ah dan imam?  

Beliau � menjawab : “Pisahkanlah dirimu dari kelompok�kelompok yang ada sekalipun 

engkau harus menggigit akar pohon, hingga ajal mendatangimu sedangkan engkau tetap 

berada dalam keadaan demikian”. 

Abu Dawud menambahkan : Hudzaifah bertanya lagi ‘Kemudian apa lagi?’  

Nabi � menjawab : “Lalu keluar Dajjal. Ia memiliki sungai dan api. Barangsiapa yang 

masuk ke dalam apinya, ia akan mendapatkan pahala dan dihapuskan dosanya dan 

barangsiapa yang masuk ke dalam sungainya, ia akan mendapatkan dosa dan akan 

dihapuskan pahalanya”.  

Tanyaku lagi: lalu apa lagi?  

Jawab Nabi � : “Terjadilah kiamat”. 

44. Abul ‘Aliyyah berkata : Pelajarilah islam! Maka jika kalian telah mmpelajarinya, janganlah 

kalian membencinya. Berpeganglah pada jalan yang lurus dan  janganlah menyimpang dari 

jalan yang lurus itu ke kanan maupun ke kiri. Kalian wajib berpegang pada sunnah Nabi 

kalian dan berhati�hatilah terhadap hawa nafsu ini. 

Perhatikanlah perkataan Abul ‘Aliyyah ini!.betapa agung dan mulianya suatu zaman yang 

didalamnya diperingatkan hawa nafsu. Dimana orang yang mengikutinya adalah orang yang 

mmbenci islam serta penafsiran belia islam dengan sunnah. Beliau yang merupakan ulamanya 

Tabi’in merasa khawatir bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu akan keluar dari Al�qur’an dan 

Sunnah. Sehingga dari perkataan beliau jelaslah bagi kita makna firman Allah � : 

�b�- �M"�' 
8�� 
8)>�! �����#��  
“(Ingatlah) ketika Rabbmu berfirman (kepada Ibrahim �), Berserah dirilah!”. {QS. Al 

Baqarah (2): 131} 
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Dan Firman�Nya : 

P+Y���� "�(�> 
���H��=�>�- �8����> 
���<������ "�� +����> 7,�- �87��� P�@�}�Y� 
����� �2�k4�� "���. +2
��
�� "7��- ��
������� �,�
���e
3  

“Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. “Wahai 

anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu 

mati kecuali dalam keadaan muslim””. {QS. Al Baqarah (2): 132} 

Dan yang semisal pokok yang besar ini (islam) dimana ia adalah sebesar�besarnya pokok yang 

dilalaikan kebanyakan manusia. Dengan pengetahuan ini, jelaslah makna hadits dalam bab ini dan 

yang semisalnya. Adapun seseorang yang membaca ayat ini dan yang semisalnya sedangkan dia 

merasa aman dan tenang�tenang saja, maka dia tidak akan diberi petunjuk untuk berpegang 

dengan islam. Dan ia diantara kaumnya menjadi orang yang bodoh. Firman�Nya : 

��
��3�K�.�� �=���3 �87��� "���. 
2�3�K�� �=���3 �87��� "7��- 
����<��� �,�
=�#"�n���  
“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang 

merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi”. {Al A’raaf (7) :99} 

45. Dari Ibnu Mas’ud �, ia berkata:  

�2�� �4�5�� �87��� �2�> S��
��e�3 �M"�': 7©�i "���� �M�
#�! �87��� ¢P�Y �� 8��� ��#�¢ "ª}�i +��X �M"�' » ��6�H �&��5�# 
�87���W +��X 7©�i _"]��}
i �2�� �8������ �2���� �8��"��1 ¢ +��X �M"�' ¢ �o�6�H z&
5
# P���� « &̀�� I&��5�# "�(���3 z,"�}���1 
�
��4�� �8�����- « .+��X ���=�'  

�  7,���� ��6�H P�]��=�Y _"��<���e
3 
o�
��5+�"�. �u�� ��
��5+��� �&
5)e�� �p+=�@���. �����> �2�� �8����5�# � 

Rosulullah � membuat sebuah garis lurus dihadapan kami, lalu bersabda :  

‘Ini adalah jalan Allah’ kemudian Beliau � membuat garis�garis ke kanan dan ke kiri dan 

bersabda : ‘Ini adalah jalan�jalan, setiap jalan tersebut ada setan yang menyerunya, Beliau 

� membaca ayat : “” {QS. Al An’aam (6) : 153}. (HR. Ahmad dan Nasa’i). 

  



Terjemah Matan Fadhlul IslamTerjemah Matan Fadhlul IslamTerjemah Matan Fadhlul IslamTerjemah Matan Fadhlul Islam 
 

 

 

 

24 

Bab 12. Sesuatu yang Berkaitan dengan Keterasingan Islam dan Keutamaan 

Orang�orang yang Asing 

Firman Allah �  : 

"�������. �,"�� �2�3 �,�
=�<��� �2�3 �������5�' ������ Sd+��<�> �,���(���� �2�� ��"�e�@��� ��. ���!�K��� "7��- "_�����' �2+�3 "�����B���� ��
(���3  
“Maka mengapa tidak ada diantara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai 

keutamaan yang melarang (berbuat) kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil diantara orang 

yang telah kami selamatkan”. {QS. Huud (11): 116} 

46. Dari Abu Hurairah � secara marfu’ : 

��s�#{|� ���4�> "%5��=�F W "%5��=�F 
��
����#�� ���4�> "��� W P�>��}�. {L"�>�=
D����  

“Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia datang, maka 

beruntunglah orang�orang yang asing”. (HR. Muslim) 

47. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas’ud � , didalamnya: 

�2�3�� cL"�>�=
D��� V �M"�'  :
¬�+�)��� �2�3 �&��"�5�<���  
“Dan siapakah orang�orang yang asing? Nabi �  bersabda : “Orang yang mengasingkan 

diri dari kabilahnya”. 

Dan dalam riwayat lain: 

�2��67�� L"�>�=
D���� �,�
h���R
� �4�e�. ��b�- 
*"+���  
“Orang yang asing adalah orang�orang yang mengadakan perbaikan di tengah�tengah 

kerusakan manusia”.  

48. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hadits Katsiir bin ‘Abdillah, dari bapaknya, dari 

kakeknya: 

P�>��] {L"�>�=
D���� �2��67�� �,�
h���R
� "�3 �4�e�.�� 
*"+��� �2�3 P��+�
#   
“Beruntunglah orang yang asing, yang mengadakan perbaikan terhadap kerusakan 

manusia dalam sunnahku“. 

49. Dari Abu Umayyah �, ia berkata : 

�2�� P�>�� �d+��3��  :
����K�# "�>�� �d�5�����X – 8�� �� � !¢ 
����<�. :"�� "�>�� �d�5�����X !�Q���� �M���<�� P�. �o�6�H �d��j� : ))"�� 
"�()��� �2��67�� ��
��3; ���������� �����e�@���� �u ����)=
̂ �� �2�3 7&�  ��b�- ��
����4���H�( (}O4�"��:®§�{V  
 �M"�': "�3�� �87����� �4�<�� �����K�# "�(���� �%U�5�i 
����K�# "�(���� �M�
#�! �87��� ¢P�Y �� 8��� ��#�¢ �M"�<�. » �&�> 

��
=������ � �
=�����"�>W ����H"������ �2�� �=����
���W P+��A ��b�- ��
������! "�h
1 "%�"�}
3W Z%��H�� "%��5+�
3W "����
��� _O�=�X�?
3W 
��"�B���-�� &̀�� Z�b IZ���! �����=�>�8W �0�������. �0{e�@���>W �0���� �¬���� +���������W 7,�$�. �2�3 ��������!�� "%3"+��� =>"+R�� +2�(��. 
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�&�G�3 �y>"«�<��� P���� �=��B���W �&�3"������ +2�(��. �&�G�3 �=�J�� ��{e��i _s
J�! �,�������� �&�G�3 ��������� « ."�����': "+��3 ���� 
��
(���3 �M"�' V: )�&�> �������3) (963=��� � ���� �>� o��!(  

Aku bertanya kepada Abu Tsa’labah � : ya Abu Tsa’labah! Bagaimana kamu menafsirkan ayat 

ini : {Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi 

mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk} [QS. Al Maaidah (5): 105] ? 

Abu Tsa’labah berkata : Demi Allah, kamu telah menanyakan suatu kabar yang aku telah 

bertanya kepada Rasulullah �, beliau bersabda :  

“Bukan begitu maksudnya, tetaplah beramar ma’ruf nahi mungkar, sampai jika engkau 

melihat hawa yang ditaati, nafsu yang diikuti, dunia membekas di hati mereka dan setiap 

orang merasa kagum dengan pendapat yang dikeluarkannya. Maka jagalah dirimu, 

tinggalkan orang�orang awam. Dibelakang kalian ada hari�hari kesabaran, didalamnya 

orang yang berpegang teguh dengan agama seperti memegang bara. Bagi orang yang 

beramal pada waktu itu, akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 (lima puluh) 

orang yang beramal seperti amalan kalian pada hari ini”. Kami berkata. 50 orang dari kita 

atau dari mereka? Jawab Nabi, “dari kalian”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 

50. Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhaah tentang makna hadits dari Ibnu ‘Umar � dengan lafadz: 

» �-7, �3�2 �>���4���� ��+�%3"" �+R��>"
= �.���(" ������{e
0 �>��G�& �3" ����
��� �������8 ���������W ��
8 ���J
= �i�{e���2 �3������ « �&���' : "�� 
�M�
#�! �87��� ��
(���3 �M"�' V: )�&�> ������3(  

Nabi � bersabda : “Sesungguhnya setelah kalian ada hari�hari kesabaran. Orang yang 

berpegang teguh dengan agama seperti kalian pada hari ini, akan mendapatkan pahala 50 

(lima puluh) orang dari kalian”. Wahai Rosulullah dari mereka? Jawab Nabi � : “bukan, 

tapi dari kalian”. 

51. Kemudian beliau (Ibnu Wadhaah) berkata : 

"�K5�� 4° 2> 4��# W "�K5�� 4#� W M"' ,"�@# 2> d����  :2� 9=R5�� W 2� 4��# �i� �±� 8�.=� M"' 
 :» �-+����� ��������� ����P �>k���Sd �3�2 �!k>����W ���K
3
=���, �>��"���
=���  �������(���, ���2 ���
�����= ��
��B�H"
4���, �.� {��W ������ 
�����(�= �.������ +e�����=���,"  :�#���=�O ����B�(�&W ���#���=�O 
Ak[ ��������²W ���#���h+������, ���2 �b���0W �."�� ���K
3
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=���   �u�������(���, ���2 ���
�����= �� �u
��B�H"
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= �.����
� +e�����=���,"W �.��"
���{e
0 �����3�aS6 
�>��"������" ��)e��+��d ��
8 ���J
= ��i{e���2 (�'���&  :�3��
(��V �'�M" ) :�u W�>�& �3������ «  
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Anba�ana Muhammad bin Sa’id, anba�ana Asad ia berkata, Sufyan bin Uyyainah dari Aslam 

Al Bashri dari Sa’id saudaranya Al Hasan ia memarfukannya. Aku berkata kepada Sufyan, 

‘apakah ini dari Nabi �? Beliau menjawab, Iya. Nabi � bersabda :  

“Sesungguhnya kalian (para sahabat) sekarang pada zaman yang terang karena petunjuk 

Robb kalian. Amar ma’ruf Nahi Mungkar masih ditegakkan, kalian masih berjihad di 

jalan Allah dan belum nampak diantara kalian dua Sakrah, yaitu : Sakrah kebodohan dan 

Sakrah cinta dunia. Nanti kondisinya akan berubah, orang yang berpegang teguh dengan 

Al Kitab dan Sunnah akan mendapatkan pahala 50 orang”. Dikatakan, dari mereka? Jawab 

Nabi � : bukan, tapi dari kalian”. 

 

52. Dan masih dalam riwayat Ibnu Wadhooh dengan sanad dari Al Mu’aarifiy ia berkata, 

Rosulullah � bersabda : 

8�� �"�#$> 2� 9=."��� M"'  :M"' M�#! �� P�Y �� 8��� ��#� » �]���>P ����
D�=�>{L"W ��7��6���2 ������e�����, 
�>��"������" �A���2 
����=
�W ������������, �>)e�"+��d �A���2 
��}�@�K « .  

“Beruntunglah Ghuroba, yaitu orang�orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab 

ketika ia sudah mulai ditinggalkan, dan menghidupkan sunnah ketika ia mulai padam”. 
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Bab 13. Tahdzir terhadap Kebid’ahan 

 

53. Dari ‘Irbadh bin Sariyah, ia berkata 

 "���������M�
#�! �87��� ¢P�Y �� 8��� ��#�¢ _d�������3 _d�D����> �����J�� "�(���3 
�����<��� W�����.�!�b 
���� "�(���3
��,��W 
"�����' : "�� �M�
#�! �87��� +��K��"�( �d�������3 I¬k���
3W "���Y���K�. .�M"�' » ������Y��� Z���<���> �87��� �&J����W �g�+e���� 

�d��"7}���� =+3�K�� ,�-�� 45� ����������W 
8+��-�� �2�3 �²���� �������3 �e�.Z�=�� _".�s���i� _�U�G��W �����������. P��+�
e�> �d+�
#�� {L"�@��
n��� 
�2��4�1�+=�� ��k��4�(���� 9�4���> �2�3W ��)̂ �� "�(������ �6�J���+��"�>W ����"+��-�� ��"�X�4�h
3�� �!�
3cf�W 7,�$�. 7&�� Sd���4�> zd���s�  

)963=��� M"' :£�hY 2eA ��4A(  
Rosulullah � menasehati kami dengan nasehat yang mendalam, sehingga menggetarkan hati 

dan bercucuran air mata. Kami berkata, Wahai Rosulullah seolah�olah ini adalah nasehat 

orang yang akan berpisah, berilah wasiat kepada kami. Nabi � bersabda : “Aku wasiatkan 

kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah �, dengar dan taatilah, sekalipun kalian dipimpin 

oleh budak. Barangsiapa yang masih hidup setelahku, nanti ia akan melihat perselisihan yang 

banyak, berpeganglah terhadap sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rosyidin. Gigitlah ia 

dengan gigi geraham (dengan kuat). Waspadalah dari perkara yang diada�adakan, setiap bid’ah 

adalah kesesatan”. (Imam Tirmidzi berkata : Hadits Hasan Shohih). 

54. Dari Hudzaifah �, ia berkata: 

&� O�"5� u "H45��� �"hY� 4° s. "H�45�� ,$. M�f� ³ ¬4� =i´� Wu"<3 ��<�". �� "� =C�3 
WL�=<�� ��6i� ��=] 23 ,"� W���5' o��! �>� ����  

Setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh sahabat Nabi Muhammad �, janganlah kalian 

kerjakan, sebab generasi pertama tidak meninggalkan untuk generasi yang berikutya sesuatu 

yang diperbincangkan. Bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian Ahli Quroo! Ambillah jalan 

orang�orang sebelum kalian (HR. Abu Dawud). 

55. Berkata Ad�Darimi: 

"���=�5�i�� 
����h��� 
2�> ���!"�5
��� "���K�5���� �
=��� 
2�> P���h�� �M"�' 
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� �2�� �8��>�� �M"�'  :"+��� 
\���B�� P���� 
��"�> �4�5�� �87��� �2�> S��
��e�3 �&�5�' �O�s�Y �O��4�D��� W ��b�$�. ���=�i "�����C�3 
8���3 P���- �4�B�e���� W "��:L"�B�. �
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�g�3 ���!����n���  
Akhbaronaa Al Hakam ibnul Mubaarok Anbaanaa ‘Amr bin Yahya ia berkata, saya 

mendengar Bapakku menghaditskan dari Bapaknya ia berkata : “kami duduk�duduk didepan 

pintu Abdullah bin Mas’ud � sebelum sholat Subuh, menunggu beliau untuk keluar 

bersama�sama beliau menuju masjid. Maka datanglah Abu Musa Al�Asy’ariy, ia berkata : 

‘Apakah Abu Abdurrahman  (Ibnu Mas’ud) sudah keluar?” Kami menjawab, belum. Maka 

Abu Musa pun duduk bersama kami menunggu Ibnu Mas’ud keluar. Ketika beliau keluar, 

kamipun berdiri untuk bersama�sama menuju masjid. Berkata Abu Musa kepadanya : ‘Wahai 

Abu Abdurrahman, aku melihat di masjid barisan perkara yang aku ingkari, namun aku 

berpendapat –Alhamdulillah� itu adalah kebaikan. Ibnu Mas’ud bertanya, Apa itu ? Abu 

Musa menjawab, Jika engkau masih hidup engkau akan melihatnya. Aku melihat di masjid 

suatu kaum yang duduk membentuk halaqah sambil menunggu shalat. Di setiap halaqah ada 

seseorang yang menjadi pemimpinnya, di tangan mereka ada biji�bijian, pemimpin mereka 

berkata : bertakbirlah seratus kali, maka orang�orang dalam halaqah tersebut bertakbir seratus 

kali, ia berkata lagi : bertahlillah seratus kali, merekapun bertahlil seratus kali. Ia berkata lagi : 
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bertashbihlah seratus kali dan merekapun bertashbih seratus kali. Ibnu Mas’ud berkata : Apa 

yang engkau ucapkan kepada mereka? Abu Musa menjawab, Aku tidak berkomentar 

sedikitpun menunggu pendapatmu. Ibnu Mas’ud � berkata : ‘kenapa engkau tidak 

perintahkan kepada mereka menghitung kejelekan�kejelekan mereka, aku jamin tidak akan 

sia�sia kebaikan mereka? Lalu kami terus berjalan hingga menjumpai halaqoh tersebut. Ibnu 

Mas’ud � pun berdiri ditengah�tengah mereka dan berkata : ‘apa ini yang aku lihat kalian 

sedang mengerjakannya? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrohman, ini biji�bijian yang 

kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas’ud � berkomentar : 

‘hitunglah kesalahan�kesalahan kalian, aku menjamin tidak akan sia�sia kebaikan kalian, 

celaka kalian wahai umat Muhammad �, alangkah cepatnya kebinasaan kalian! Mereka para 

sahabat Nabi � masih bertebaran, ini pakaian Beliau � belum hancur dan bejana�bejananya 

masih belum pecah. Demi dzat yang jiwaku berada ditangan�Nya, sesungguhnya kalian diatas 

milah yang lebih mendapat petunjuk dari Milah Muhammad � atau kalian sedang membuka 

pintu�pintu kesesatan? Mereka menjawab, Demi Allah, wahai Abu Abdurrohman, kami 

tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ibnu Mas’ud � berkata : “Betapa banyak orang yang 

menginginkan kebaikan, namun luput darinya, sesungguhnya Rosulullah � mengabarkan 

kepada kami : “sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka membaca Al Qur’an, namun 

bacaannya tidak sampai melampaui kerongkongannya (tidak meresap dihati)”. Lalu Ibnu 

Mas’ud � berkata : “Demi Allah, mungkin kebanyakan mereka (yang disabdakan Nabi �) 

adalah sebagian diantara kalian”. Lalu Ibnu Mas’ud � pun berpaling dari mereka. Amr bin 

Salamah berkata : ‘kami melihat mayoritas orang yang bergabung dalam halaqoh tersebut, 

terlibat bersama Khowarij dalam pemberontakan pada peristiwa perang Nahrowan’. 

 

Ini adalah akhir penjelasan yang mudah bagi saya.  

 


